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Protokół nr VII/2011 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy 

w dniu 31 marca 2011 r. 
 
Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 
Zakończenie Sesji: godz. 14.30 
Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy. 
Radni obecni na posiedzeniu Rady zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do 
protokołu. 
Sołtysi obecni na posiedzeniu Rady zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do 
protokołu. 
Obrady VII Sesji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sakowicz, 
powitał Radnych i zaproszonych gości szczególnie Panią Burmistrz, Pana Zastępcę Burmistrza 
Panią Skarbnik, kierowników jednostek organizacyjnych, pana Radcę prawnego, Panią dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy i wszystkich obecnych na sali.(stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził quorum (15 Radnych obecnych) niezbędne do 
podejmowania uchwał. 
Radny Jan Chmura zwrócił się do wszystkich obecnych na sali o uczczenie pamięci zmarłego  
w miesiącu marcu br. Pana Wacława Walczaka - odznaczonego tytułem Zasłużony dla Miasta  
i Gminy Głuszyca. zebrani na sali powstali i uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sakowicz zapytał, czy są uwagi do proponowanego 
porządku. 
Radny Grzegorz Szymański złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt „9. Podjęcie 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. i pkt „10. Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025”. Zgodnie  
z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej  
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pani Skarbnik wyjaśni potrzebę 
wycofania tych projektów uchwał z porządku obrad. 
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek poinformowała, że 24 marca br. został podpisany protokół RIO.  
W sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 r. są jeszcze nie ściągnięte należności  
w kwocie 4 mln. 189 tys. zł. Są również nie wpisane w budżecie gminy dochody, które gmina 
mogłaby realizować. Przygotuje dla każdego Radnego raport o stanie finansów gminy wynikający  
z analizy budżetu, dokumentów, które są w Urzędzie jak również z protokołu kontroli RIO. Taki 
materiał zostanie przekazany do Rady i wówczas też będziecie mogli Państwo procedować nad 
podejmowaniem uchwał budżetowych. 
Przewodnicząca Halina Bisek złożyła wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki 
Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego o wycofanie z porządku obrad pkt. 16 „ Podjęcie uchwały 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca”  
w związku z tym Komisja musi spotkać się z Komisją ds Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w celu dopracowania wspomnianej uchwały. 
Więcej zmian nie zaproponowano. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sakowicz poddał pod głosowanie złożone wnioski. 
W wyniku głosowania za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0 (15 Radnych obecnych) wycofano 
z porządku obrad pkt „9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.” 
W wyniku głosowania za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0 (15 Radnych obecnych) wycofano 
z porządku obrad pkt „ 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.” 
W wyniku głosowania za 11, przeciw 3, wstrzymujących się 1 (15 Radnych obecnych) wycofano 
z porządku obrad pkt „ 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Głuszyca”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sakowicz poddał pod głosowanie porządek obrad 
wraz ze zmianami. 
W wyniku głosowania za 14, przeciw 0, wstrzymujących się 1 (15 Radnych obecnych) Rada 
przyjęła następujący porządek obrad: 
1.  Otwarcie sesji. 
2.  Przyjęcie porządku obrad. 
3.  Przyjęcie protokołu nr VI/2011 
4.  Sprawozdanie z pracy Burmistrza Głuszycy między Sesjami. 
5.  Sytuacja na lokalnym rynku pracy. 
6.  Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy z działalności za rok 2010. 
7.  Sprawozdanie ze współpracy władz samorządowych ze stowarzyszeniami i organizacjami 
     pozarządowymi. 
8.  Wnioski i zapytania osób spoza Rady. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
     środków stanowiących fundusz sołecki. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na 
     okres 10 lat 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia 
      wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
      na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Grzmiąca. 
14. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi. 
15. Sprawy różne. 
16. Zakończenie obrad. 
 
Ad. Pkt 1 
Zrealizowano. 
 
Ad. Pkt 2 
Zrealizowano. 
 
Ad. Pkt 3 
Uwag do protokołu nr VI/2011 nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sakowicz poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu 
nr VI/2011. W wyniku głosowania 7 za, 0 przeciw, 8 wstrzymujących się (15 Radnych obecnych) 
protokół został przyjęty. 
 
Ad. Pkt 4 
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Głuszycy między Sesjami (stanowi zał. nr 4 do protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sakowicz otworzył dyskusję. 
Radny Grzegorz Pieroń zwrócił po raz kolejny uwagę, że zgodnie z § 37 Statutu Gminy  
w sprawozdaniu z pracy Burmistrza powinna znaleźć się informacja o wykonania uchwał. Radni 
wstrzymali się nad przyjęciem protokołu, ponieważ uwaga tej treści była zgłaszana na poprzedniej 
sesji. W dalszym ciągu nie ma informacji na temat wykonania uchwał. 
Radny Marek Masiuk poprosił o informację ze spotkania z mieszkańcami w sprawie dotyczącej 
realizacji zadania „Utwardzenie placu manewrowego między garażami przy ul. Pionierów” 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec wyjaśniła, że ta inwestycja nie była ujęta w budżecie, nie 
były na nią zabezpieczone środki. Praca została wykonana tak, jak została. Skierowany został 
wniosek do Prokuratury „Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ścigane z urzędu”. 
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Następnie Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odczytała treść wspomnianego wniosku. 
Radna Maria Sokołowska poprosiła o informację dotyczące spotkania z Panem Grzegorzem 
Kruszyńskim. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, że efektem tej rozmowy ma być przygotowany 
wniosek na zagospodarowanie czasu wolnego w sensie nauki języków obcych, dodatkowych 
działań jeżeli chodzi o kółka zainteresowań. Ten wniosek jeszcze nie został przygotowany  
i przedstawiony, ale nie generuje on żadnych środków gminy. Wnioskiem zostaną objęte świetlice 
wiejskie w Grzmiącej i w Sierpnicy. Dlatego te dwie świetlice, bowiem muszą spełniać określone 
warunki tzn. muszą być po remoncie, mieć zabezpieczona toaletę i wodę. W Kolcach nie ma tego 
zabezpieczenia, natomiast z opinii pracownika i służb Urzędu wynika, że świetlica w Głuszycy 
Górnej także ma problemy z toaletą. Pan, który przygotowuje ten wniosek robił też rozeznanie, 
wizytował świetlicę w Głuszycy Górnej i niestety te dwie świetlice nie będą brały udziału  
w projekcie. 
Radny Roman Czepil poinformował, że docierają do Radnego informacje, że nie ma Pani 
Burmistrz we wtorki w czasie przyjęć mieszkańców. Zapytał, czy sprawy osób, które są 
przyjmowane przez Zastępcę Burmistrza są załatwiane przez Zastępcę Burmistrza, czy  
przekazywane są do Pani Burmistrz, a tam podejmowane są decyzje. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec wyjaśniła, że były to specyficzne sytuacje, kiedy była 
nieobecna we wtorek, ale informacja do mieszkańców jest taka, że jeżeli nie mogę przyjmować we 
wtorki interesantów, przyjmuję w środę. Kompetencje są podzielone, do moich kompetencji należy 
przydział mieszkań i zamiany, natomiast resztę kompetencji posiada Pan Piksa. Jeżeli sprawa 
dotyczy remontów czy zapchanej toalety to interesanci kierowani są do Zarządcy. 
Radny Grzegorz Pieroń zapytał:  
1) odnośnie zamiany działek (Zarządzenie Nr 19/0/2011 z dnia 2 marca 2011), kto ponosi koszty 
związane z zamiana działek.  
2) w związku z powołaniem Dyrektora Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna wyłonionej 
w drodze konkursu, czy na inne stanowiska w gminie nie trzeba ogłaszać konkursu. W Urzędzie 
Miejskim został zatrudniony pan de facto z Wałbrzycha i nie było ogłoszenia o konkursie. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec wyjaśniła, że konkursy obowiązują. Pan został zatrudniony 
na umowę-zlecenie na czas ogłoszenia konkursu. Inwestycje to taki dział, że nie może być jak do tej 
pory bez pracownika. Pani Łazanowska odeszła z dniem 31 marca, w związku z czym Pan jest 
zatrudniony w takiej formie, co jest dopuszczalne prawem. Jeśli chodzi zamianę drogi, jest 
specyficzna sytuacja, że my tutaj sprzątamy po moich poprzednikach. Została zrobiona droga na 
gruntach prywatnych i teraz, Pan, który ma zrobioną drogę na prywatnym gruncie chce, aby Gmina 
uregulowała tę sprawę. Odnośnie pokrycia kosztów, będą prowadzone rozmowy, prawdopodobnie 
koszty pokryje wnioskodawca, jeśli do tego nie dojdzie sprawę zgłosimy do sądu. 
Radny Jan Chmura zapytał, czy Pani Burmistrz musi brać udział w podpisywaniu aktów 
notarialnych, czy nie może tej czynności wykonywać kto inny. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec wyjaśniła, że może podpisywać inny pracownik, jest to 
kwestia organizacji. Była przeprowadzona fotografia czasu pracy. Pracownicy otrzymają teraz 
zakresy obowiązków i będzie wyznaczona osoba.  
Radny Grzegorz Szymański zapytał, kto z pracowników Urzędu był odpowiedzialny za 
przygotowanie dokumentacji, odnośnie zamiany działek.  
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec wyjaśniła, że to nie była kwestii zamiany, to było zrobienie 
drogi na gruntach prywatnych. Tak samo jak na gruntach Spółdzielni Mieszkaniowej zrobione są 
chodniki, czyli zainwestowane publiczne środki Gminy na nie swoich gruntach. Za inwestycje 
odpowiadał dział Inwestycji i nikt się nie konsultował czy można tam wybudować.  
Radny Roman Czepil poprosił o udzielenie informacji na temat spotkania  w Ciepłowni  
w Głuszycy. 
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Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec, poinformowała, że była osobiście na Ciepłowni 
porozmawiać z pracownikami. Była propozycja, aby pracownicy Ciepłowni utworzyli spółkę 
pracowniczą. Nie było takiej woli ze strony tam pracujących, obawiają się, że nie mają takiego 
kapitału. dlatego przygotowana jest uchwała na dzierżawę tej nieruchomości. Jeśli Rada Miejska 
wyrazi zgodę na dzierżawę, to zostanie ogłoszony przetarg.  
Radna Monika Rejman zapytała o wyniki przeprowadzonej kontroli budowy pn. Budowa 
wjazdów, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy dróg dojazdowych do garaży przy ul. Pionierów. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odpowiedziała, że są zalecenia tej kontroli. Inwestycja 
zrobiona jest niezgodnie z projektem. Okazuje się, że w głównej rurze piłką do metalu były 
wycinane dziury, potem dołączane rurki owinięte szmatami. Większość kanałów jest pod górką. 
Wczoraj miał odbyć się przegląd gwarancyjny tej drogi, niestety wykonawca nie pojawił się. Był 
tylko geolog, geodeta i inż. ds drogowych. obecnie oczekujemy na wyniki tej kontroli. Inspektor 
nadzoru prawdopodobnie pozbawi uprawnień osobę, która prowadziła tę budowę. 
Radny Jerzy Marszał zapytał Panią Burmistrz, czy odbyły się w końcu rozmowy z przewoźnikami  
z terenu Głuszycy. W Łomnicy nyska dojeżdża tylko do łowiska, nie ma również rozkładów jazdy. 
Pani Burmistrz obiecała, że te sprawy będą załatwione. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec wyjaśniła, że sprawa została przekazana do załatwienia 
Zastępcy Burmistrza. Niezależnie od tego, Pan Jerzyk dostał polecenie służbowe do 7 kwietnia br. 
zrobienia nowych rozkładów jazdy i uregulowania tej sytuacji.  
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. Pkt 5 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sakowicz przystąpił do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad. 
Informacja o lokalnym rynku pracy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca Ela Chilińska poinformowała, że Komisja ds Rozwiązywania Problemów 
Społecznych zapoznała się z przedstawioną przez Kierownika filii PUP Panią Danutę Rech 
informacją i przyjęła ją.  
Radny Bernard Szostak zapytał, dlaczego jest tak mało środków na roboty interwencyjne. 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Jolanta Glapiak odpowiedziała, że w tym roku 
przyznane środki są o 10% mniejsze niż w roku ubiegłym. Pula środków dla PUP, a tym samym dla 
samorządów i pracodawców jest bardzo mała. Na roboty społecznie użyteczne gminy środki 
otrzymały, natomiast na roboty publiczne środki zostały podzielone proporcjonalnie do ilości osób 
bezrobotnych. Natomiast na roboty interwencyjne i inne formy aktywizacji zawodowej I transza, 
która otrzyma Urząd Pracy to kwota 6 mln. zł., w ubiegłym roku I transza wynosiła 18 mln. zł. 
Środki Unijne są też ograniczone, bowiem jest wymów gwarancji późniejszego zatrudnienia 70% 
osób. Będzie uruchomiona również rezerwa środków i jeśli będzie zwiększona to o niewielkie 
kwoty w stosunku do potrzeb. Spadek bezrobocia to efekt podejmowania zatrudnienia przez osoby 
bezrobotne we własnym zakresie. Zawsze tendencje spadkowe ujawniają się w miesiącach 
wiosennych. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec zapytała, czy PUP będzie składać dodatkowe wnioski , żeby 
zaktywizować bezrobotnych.  
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Jolanta Glapiak odpowiedziała, że tak, jeśli będzie 
ta 70% efektywność zatrudnienia. Proszę przeanalizować, czy państwo po robotach publicznych 
zatrudnicie 70%  osób, które były w takiej formie zatrudnione. Informacje jakie wnioski są składane  
przesyłane są do każdej gminy.  
Radna Barbara Jelewska powołując się na pisemną informację, zapytała ile osób podjęło prace  
z tych 50, którzy ukończyli kursy. 
Pani Danuta Rech wyjaśniła, że na kursy jest coraz mniej kierowanych. Jeśli chodzi  
o efektywność część osób podejmuje zatrudnienie w wyszkolonych kierunku jest to około 1/3. To są 
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osoby, które biorą dotacje i zakładają własną działalność. Ale część osób podejmuje zatrudnienie  
w zupełnie innym zawodzie. Rynek pracy w Głuszycy jest praktycznie żaden i zatrudnienie  
podejmują bezrobotni poza miejscem zamieszkania. 
Radna Maria Sokołowska zapytała jakie ukończone kierunki mają bezrobotni z wyższym 
wykształceniem. 
Pani Danuta Rech odpowiedziała, że przede wszystkim pedagogika, marketing i zarządzanie. 
 
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek poinformowała, że w ubiegłym roku została stworzona rezerwa  
w funduszu pracy w wysokości odpowiadającej wnioskom jednostek samorządu terytorialnego na 
utworzenie tzw. centrów aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów konsultacyjnych. W ramach 
kwoty, która mogła przypadać na daną jednostkę samorządu terytorialnego, tj. 265 tys. zł., Urzędy 
Pracy mogły składać wnioski na utworzenie lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych. 
Ponieważ PUP nie złożył w zeszłym roku wniosku, nie może w tym roku kontynuować tego 
zadania.  
Radny Roman Czepil złożył propozycję Radzie Miejskiej, aby zorganizować spotkanie i podjąć 
dialog z pracodawcami na temat gospodarki Gminy.  
Radny Marek Masiuk zapytał, dlaczego PUP nie złożył wniosku, o którym wspomniała Pani 
Skarbnik. 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Jolanta Glapiak obiecała, że na przyszłą sesję 
przygotuje informację na temat pozyskiwania środków, o których Pani Skarbnik wspomniała,  
i o procedurze ich uruchamiania.  
Więcej uwag nie było. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sakowicz ogłosił przerwę od 11.10 do 11.20 
 
Ad. Pkt 6 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sakowicz przystąpił do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad. 
Przewodnicząca Ela Chilińska poinformowała, że Komisja ds Rozwiązywania Problemów 
Społecznych zapoznała się z przedstawionym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
sprawozdaniem i przyjęła je. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Ad. Pkt 7 
Przewodnicząca Ela Chilińska poinformowała, że Komisja ds Rozwiązywania Problemów 
Społecznych zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem i przyjęła je. 
Radny Grzegorz Pieroń zapytał, czy będzie ogłoszony konkurs na zadania kultury fizycznej,  
a konkretnie na piłkę nożną.  
Pani Urszula Zaleska wyjaśniła, że w budżecie zaplanowane są środki w wysokości 35 tys. zł.  
i będą ogłoszone konkursy. 
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek uzupełniła wypowiedź: faktycznie w budżecie zaplanowana jest 
kwota 35 tys. zł. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie mówi, że każda uchwała 
przygotowywana przez Gminę musi być opiniowana przez jednostki, które działają w sferze 
publicznej. W ramach pożytku publicznego i wolontariatu przyznawane są środki na składane 
oferty. Procedura przyznawania środków w ramach pożytku i wolontariatu powinna odbyć się  
w ubiegłym roku na planowaną kwotę w budżecie, żeby wszystkie stowarzyszenia, które mają 
zaplanowane cykliczne imprezy mogły je zorganizować począwszy od stycznia. Będziemy się 
starali, aby w tym roku konkurs był ogłoszony zdecydowanie wcześniej 
Radna Maria Sokołowska zgłosiła wniosek pod rozwagę, aby utworzyć Gminna Radę Organizacji 
Pozarządowych, byłby to organ łączący te organizacje i koordynujący współpracę z Panią 
Burmistrz. 
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Skarbnik Gminy Ewa Kłusek wyjaśniła, że powołanie takiej Rady, to jest ustawowy obowiązek. 
W związku z tym powstanie taka rada i państwo będziecie decydować o kwotach przyznawanych 
na poszczególne zadania. 
 
Ad. Pkt 8 
Mieszkańcy Głuszycy Panowie Jerzy Kmieciński i Marek Bodys zabrali głos w sprawie 
wycofania z porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz remontu łącznika dróg 
wojewódzkich (Ogrodowa, Piastowska, 11 Listopada). Wskazali na konieczność sprawdzenia przed 
przystąpieniem do robót wszystkich instalacji znajdujących się w ziemi, aby po skończonym 
remoncie drogi nie rozkopywać jej ponownie. Zwrócili również uwagę, że zarówno gazownia jak  
i wodociągi zostawiły bałagan na drodze, kiedy to firmy te prowadziły roboty naprawcze swoich 
urządzeń. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju 
Gospodarczego Halina Bisek wyjaśniła, że łącznik będzie remontowany, ale Skarbnik Gminy 
musi zapoznać się z możliwością wygospodarowania środków na ten cel. 
Radni Grzegorz Pieroń i Grzegorz Szymański w swoich wystąpieniach uzasadnili wycofanie 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy faktem szukania środków na drogę w budżetach 
szkół. Uważają, że budowa drogi nie może odbywać się kosztem dzieci i obcinaniem środków  
w Oświacie. Nie znaczy to, że drogi nie będzie. Sytuacja finansowa Gminy jest trudna, ale Rada 
musi wypracować takie stanowisko, aby funkcjonowały szkoły i droga została wybudowana. 
Pani Maria Pokorska mieszkanka Grzmiącej poruszyła następujące problemy: 
1) dwa lata temu powódź poczyniła duże straty na cieku R-20, mieszkańcy wsi wskazali najbardziej 
niebezpieczne i wymagające odbudowy odcinki muru oporowego, jednak mur budowany był nie we 
wskazanych miejscach. 
2) droga przez wieś nie ma poboczy, nie ma rowów odbierających nadmiar wód opadowych, 
3) droga łącząca Grzmiąca z Łomnicą jest zaśmiecona i też wymaga już remontu. 
Pani Ewa Jerzyk przekazała informację, że przy ul. Zdrojowej rów od lat jest nieczyszczony, a jest 
to droga gminna. Drogą płynie szambo ponieważ jest źle zrobione. 
Pani Zdzisława Spychała zapytała, kto odpowiada za porządek w Głuszycy, ogólnie w mieście jest 
brudno.  Uważa, że taki stan bierze się między innymi z zaniedbań w edukacji dzieci, dlatego nie 
można zabierać pieniędzy na edukację. Dobrze wyedukowane dziecko to mniej problemów 
społecznych, wychowawczych i kulturalnych. 
Dyrektor Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publicz na Magdalena Jarosz przedstawiła stan 
w Centrum Kultury – MBP na 10 marca 2011 roku. „Dnia 10 marca 2011 roku Centrum zatrudniało 
16 osób: w bibliotece  4 osoby, w tym 2 na ¾ etatu, 3 osoby w świetlicach wiejskich na ¾ etatu, 2 
instruktorów, pracownika gospodarczego, pracownika obsługi i naprawy urządzeń, palacza, 
sprzątaczkę, kierownika administracyjnego, kierownika Łomnickiej chaty i księgową. W użyczeniu 
Centrum ma 9 obiektów – budynek Centrum, 4 świetlice wiejskie, basen, wyciąg, Łomnicką Chatę, 
Orlik. Centrum otrzymało wyciąg 15.10.2010 – był to już po oddaniu projektu planu budżetu na rok 
2011. Poprzednia Pani skarbnik zakazała zrobienia korekty do planu, wydatki miały być rozliczane 
na bieżąco. Uruchomienie wyciągu kosztowało: 38 823,01 zł. – w tej kwocie mieści się opłata za 
przeglądy, wymiana liny, konserwacja, odbiory te  powinny być wykonane.  Jeśli wyciąg miałby 
być uruchomiony w kolejnym sezonie potrzeba wymiany kolejnej liny, zakupienie brakujących 
elementów do orczyków, malowanie podpór co będzie kosztowało około 13 tysięcy złotych. Zysk  
z wyciągu wyniósł w tym roku ok 2.800 zł. W związku z przekazaniem wyciągu i nie przekazaniem 
żadnych pieniędzy na jego utrzymanie jesteśmy stratni ponad 38 tysięcy złotych. Poprzedni 
Burmistrz podpisał w połowie 2010 roku porozumienie w sprawie udostępnienia części świetlic 
wiejskich na punkty przedszkolne, które prowadzi u nas Fundacja z Wałbrzycha. Burmistrz zgodził 
się na wynajęcie pomieszczeń, ponoszenie opłat za media i ogrzewanie.  Nie przekazano Centrum 
żadnych dodatkowych środków na  opłaty za media, opał oraz godziny pracy palacza. Otwarcie 
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punktów bardzo zwiększyło bieżące koszty utrzymania świetlic. Centrum ponosi wysokie koszty 
związane z oświetleniem Orlika – przekazując go w ubiegłym roku Poprzedni Burmistrz nie 
przekazał na ten cel żadnych środków. W roku 2010 Centrum składało wniosek o dofinansowanie  
w ramach Małych Projektów na kwotę 25 tysięcy. Wniosek  jest obecnie rozliczany. W związku  
z licznymi błędami i niedociągnięciami podczas realizacji projektu kwota refundacji poniesionych 
kosztów już została obniżona o około 3 tysiące przez Urząd Marszałkowski – nie ma pewności, czy 
pozostała kwota 18 tysięcy zostanie zwrócona. Centrum Kultury nie otrzymywało dotacji na 
organizację imprez – za to organizowano imprezy i niezgodnie z prawem gminę obciążano Fakturą 
Vat, przez co jeszcze podwyższano koszty. według mojej oceny imprezy były bardziej skierowane 
na promocję gminy z pominięciem mieszkańców. Uchwalony budżet dla CK-MBP na rok 2010 
wynosił: 618 440,00 zł. z tej kwoty otrzymaliśmy 610 940,00 zł. Reszty dotacji nie przekazano.  
W roku 2010 Centrum zostało  obciążone bezpodstawnie za remont c.o i wymianę pieca  
w Głuszycy Górnej na łączną kwotę 11 763,53 zł.  Usługi były wykonywane w roku 2009 kiedy to 
świetlice należały jeszcze do gminy. W wyniku rozmów z poprzednią Panią Skarbnik ustalono, że  
o tą kwotę zostanie zwiększona dotacja – niestety dotacja nie została zwiększona. Ogółem 
zadłużenie  CK-MBP na 10 marca 2011 roku wyniosło   119 695,75 zł. W dokumentacji nie ma 
obowiązujących  regulaminów organizacyjnych świetlic, regulaminu organizacyjnego Centrum. 
Zmienić należy statut Centrum, ponieważ brakuje w nim zapisów o możliwości prowadzenia 
świetlic wiejskich. Nie jest uregulowana kwestia przekazania pod Centrum Filii Bibliotecznych  
w Głuszycy Górnej i Grzmiącej. Są przekazane pomieszczenia i wyposażenie, a nie ma mowy  
o księgozbiorach. Świetlice wiejskie są miejscami użyteczności publicznej i podlegają regulacjom 
prawa, które do tego typu obiektów się odnoszą. Świetlica w Kolcach z powodu braku wody nie 
spełnia warunków jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej, w związku z tym 
nie można prowadzić w niej żadnej działalności. Stan wyposażenia Centrum -  zestaw głośników 
Armagedon – głośniki górne mniejsze – zepsute, zestaw 2 kolumn Mackie, mikrofony w większości 
nie sprawne, scena dmuchana przedziurawiona, mniejszy podest sceniczny, kamera, wzmacniacz 
Pivey, część oświetlenia. Biblioteka – dotacja przyznana na bibliotekę wystarcza zaledwie na 
wynagrodzenia pracowników. Głuszyca ma od dłuższego  czasu najniższy w całym powiecie 
wałbrzyskim wskaźnik zakupu nowości wydawniczych. W tym roku nie została zakupiona jeszcze 
ani jedna książka. W zeszłym roku kwota środków przeznaczonych na zakup nowości wyniosła 
około 2.800 złotych.” 
Więcej problemów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sakowicz ogłosił przerwę 12.25-12.50. 
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sakowicz wznowił obrady i dalsze 
prowadzenie przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady Januszowi Rechowi. 
 
Ad. Pkt 9 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
Przewodnicząca Halina Bisek poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki 
Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. pozytywną 
opinię. 
W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (15 Radnych obecnych) Rada Miejska 
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr VII/38/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - (stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 
 
Ad. Pkt 10 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat. 
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Przewodnicząca Halina Bisek poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki 
Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. pozytywną 
opinię. 
Zastępca Burmistrza Józef Piksa wyjaśnił, że z dniem 1 czerwca 2011 upływa okres dzierżawy 
przez DZT SA, obecnie Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. mienia ciepłowniczego 
zlokalizowanego na terenie miasta Głuszyca przy ul. Kolejowej. Istnieje konieczność pilnego 
wyłonienia w trybie przetargu nowego dzierżawcy tego mienia. Zgłosiło się 5 firm 
zainteresowanych dzierżawą. Są to firmy z Dolnego Śląska (2), z Górnego Śląska (2) i jedna firma  
z Gdańska. Przedstawiciele firmy z Gdańska odwiedzili obiekt, przedstawili referencje, prowadzą 
podobne ciepłownie. Z tym, że firma z Gdańska prowadzi ciepłownie o podobnych parametrach,  
z tym że są to ciepłownie przestawione na biomasę. W liście intencyjnym firma zaproponowała, że 
będzie zainteresowana pozyskiwaniem biomasy. Jest to firma, która ma koncesję do prowadzenia 
ciepłowni powyżej 3,5 Megawata. Gmina będzie stawiała warunki, aby firma zatrudniła osoby 
doświadczone z terenu Głuszycy, które w tym zakładzie pracują. Będzie jeszcze szereg innych 
warunków jeśli chodzi o zorganizowanie przetargu. Aby wymagać od przyszłego dzierżawcy 
jakichkolwiek nakładów, wykonywania remontów musi być określony czas, aby te nakłady mogły 
się zamortyzować. Ciepłownia wymaga rocznie 1700 ton miału, a co za tym idzie są to koszty 
około 500 tys. zł. rocznie. Jest konieczność ogłoszenia przetargu, aby jak najszybciej wyłonić 
wykonawce, aby z marszu po zakończeniu umowy dzierżawy z firmą Fortum mógł następny 
dzierżawca przejąć protokolarnie i dalej dostarczać ciepło i ciepłą wodę do odbiorców. 
Radny Bernard Szostak zapytał, czy wspomniana firma będzie pozyskiwać biomasę ze słomy czy 
z trawy. 
Zastępca Burmistrza Józef Piksa wyjaśnił, że firma, która prowadzi taka ciepłownię specjalizuje 
się w pozyskiwaniu wierzby krzewiastej, odpadów tartacznych, ewentualnie podpisuje kontrakty 
z rolnikami, którzy wycinają samosiejki. 
Radny Roman Czepil wystąpił z propozycją, aby Komisja Rolna poinformowała naszych rolników 
o możliwości uprawy wierzby. Zapytał również czy wydzierżawienie tej nieruchomości załatwi 
sprawę, jak wygląda sprawa z linią przesyłową. 
Zastępca Burmistrza Józef Piksa wyjaśnił, że w umowie przekazującej była całość: ciepłownia, 
linie ciepłownicze, wymienniki ciepła, linia wodociągowo-kanalizacyjna. Także przedmiotem 
dzierżawy będzie całość. 
Radny Jerzy Marszał dodał, że przy przetargu należy zwrócić uwagę na koszty jakie będą ponosić 
za dostarczone ciepło mieszkańcy osiedla oraz Gmina, bowiem szkoła nr 3 też ogrzewana jest przez 
ciepłownię. 
Zastępca Burmistrza Józef Piksa wyjaśnił, że w ofercie, jaka już jest przygotowana będzie 
warunek, że przyszły oferent musi wykazać najniższą cenę megadżula i megawata. To będzie brane 
pod uwagę oprócz wszystkich innych warunków. 
Radny Grzegorz Szymański zapytał, kiedy firma Fortum wypowiedziała oficjalnie umowę 
dzierżawy obiektu ciepłowni i infrastruktury. 
Zastępca Burmistrza Józef Piksa odpowiedział, że firma nie wypowiedziała umowy, tylko Gmina 
otrzymała w miesiącu lutym od firmy Fortum pismo, że firma umowy nie przedłuży. Umowa trwa 
do 31 maja br. i w związku z tym, jeżeli uchwała zostanie podjęta, wszystkie działania związane 
z wyłonieniem nowego dzierżawcy zostaną wszczęte jak najszybciej. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech zapytał, czy cena pozyskania 1 jednostki 
energii z biomasy będzie porównywalna z energia uzyskana np. z miału. 
Zastępca Burmistrza Józef Piksa wyjaśnił, że trudno określić, bowiem zależy od tego czy 
producent biomasy będzie na miejscu. W przyszłości trzeba będzie robić wszystko, aby biomasę 
pozyskiwać na miejscu, utworzyć miejsca pracy i wtedy te koszty będą mniejsze. 
Radny Roman Czepil uważa, że jeśli dotrze informacja o biomasie do rolników to cena gruntów 
rolnych może wzrosnąć. Dlatego Radny Roman Czepil prosi, aby do czasu rozpatrzenia przetargu 
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nie zawierać umów dzierżawy gruntów rolnych.  
Zastępca Burmistrza Józef Piksa wyjaśnił, że póki co, ta ciepłownia jest opalana miałem i taki 
będzie przetarg na dzierżawę, to jest ciepłownia na węgiel, a nie na biomasę. Oczywiście przyszły 
dzierżawca, być może, w związku ze zmniejszaniem kosztów, wykonywaniem dyrektyw unijnych 
będzie chciał modernizować ciepłownię, ale to jest przyszłość. W chwili obecnej gmina nie może 
ogłosić żadnego innego przetargu, jak tylko na opalanie węglem szczególnie miałem, 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (15 Radnych obecnych) Rada Miejska 
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr VII/39/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości na okres 10 lat - (stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 
 
Ad. Pkt 11 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech przedstawił projekt uchwały  w sprawie 
zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek wyjaśniła, że 25 października 2010 r. została podjęta uchwała w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proponowana zmiana dotyczy 
zapisu w § 1 pkt 2 „d”, który będzie brzmiał „związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń - 427 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej.” 
W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (15 Radnych obecnych) Rada Miejska 
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr VII/40/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu). 
 
Ad. Pkt 12 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech przedstawił projekt uchwały w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od 
nieruchomości. 
W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (15 Radnych obecnych) Rada Miejska 
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr VII/41/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości - (stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu). 
 
Ad. Pkt 13 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech przedstawił projekt uchwały  w sprawie 
uchwalenia statutu Sołectwa Grzmiąca 
Przewodnicząca Maria Sokołowska Komisji ds Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej poinformowała, że przyjęła projekt uchwały. Jest bardzo dobrze przygotowany statut. 
Zgłosiła poprawkę w § 21 ust 3 winno być: „Radzie Sołeckiej przewodniczy Przewodniczący Rady 
Sołeckiej”. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech przystąpił do procedury glosowania nad 
zgłoszoną poprawką do statutu Sołectwa Grzmiąca. 
W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (15 Radnych obecnych) Rada Miejska 
w Głuszycy przyjęła poprawkę do statutu Sołectwa Grzmiąca. 
W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (15 Radnych obecnych) Rada Miejska 
w Głuszycy podjęła wraz z poprawką Uchwałę Nr VII/42/2011 w sprawie uchwalenia statutu 
Sołectwa Grzmiąca (stanowi załącznik nr12 do protokołu). 
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Ad. Pkt 14 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Czepil odczytał protokół nr 3/2011 z kontroli 
rozdysponowania kostki betonowej z ul. Leśnej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady 
Miejskiej w dniu 21 lutego 2011 r. Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna 
stwierdza, że rozdysponowanie kostki nastąpiło ze szkodą dla budżetu Gminy Głuszyca.  
Radny Roman Czepil zwrócił się do Pani Burmistrz z propozycją rozważenia możliwości 
zorganizowania przewózu osób na Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną, aby umożliwi ć mieszkańcom 
dojazd do pracy i powrót do domu.  
Zaproponował również, aby rozważyć możliwość wymiany oświetlenia ulicznego przy 
ul. Sienkiewicza i Bohaterów Getta na oświetlenie energooszczędne, korzystając z faktu, 
że wymieniane są słupy energetyczne. Oświetlenie energooszczędne przyniosłoby oszczędności na 
energi i zmniejszyłoby koszty oswietlenia.  
Poprosił również, aby zbadać możliwość skanalizowania i odprowadzenia wód opadowych z ulicy 
Pionierów i Łukasiewicza, placu manewrowego przy garażach i terenu "Dino" w budowie, 
ponieważ zwiększona powierzchnia zlewni wód opadowych powoduje, że nadmiar wody spływa na 
ulicę Kolejową powodując podtapianie mieszkań w budynkach. Ulica Kolejowa jest w zarządzie 
Starostwa, jednakże Starostwo nie chce zająć się tym problemem. 
Radny Tomasz Trawczyński zapytał, co było przyczyna, że świetlica w Głuszycy Górnej nie 
bierze udziału w projekcie na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach 
wiejskich. Zapytał również kto dokonywał kontroli świetlicy, dlaczego nie została o kontroli 
powiadomiona Rada Sołecka i czy jest protokół z przeprowadzonej kontroli. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec wyjaśniła, że nie ma jeszcze żadnych skutków prawnych, 
ani podpisanej umowy. To były tylko ustne ustalenia. Jeżeli chodzi o szczegóły, otrzyma Radny na 
piśmie. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Głuszyca Nasz Dom”  Grzegorz Pieroń odczytał interpelację 
„Radni Klubu „Głuszyca Nasz Dom” składają wniosek formalny w sprawie poddania pod 
głosowanie Rady Miejskiej sprawy wypowiedzenia umowy użyczenia lokalu użytkowego po byłym 
kinie zawartej w dniu 10 czerwca 2008 r. pomiędzy gmina głuszyca a Parafią rzymsko-katolicką 
Chrystusa Króla w Głuszycy. Uzasadnienie: Od chwili zawarcia przedmiotowej umowy na 
bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 1 
usytuowanego na I piętrze, składającego się z sali kinowej o powierzchni 212 metrów 
kwadratowych oraz zaplecza WC o powierzchni 49 metrów kwadratowych. Lokal ten zgodnie 
z § 2 wskazanej umowy miał być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. do chwili 
obecnej w lokalu tym nie poczyniono żadnych działań mających przynajmniej zbliżyć to miejsce 
do prowadzenia takiej działalności. Ponadto w w/w okresie dzierżawca doprowadził do znacznego 
zadłużenia w łącznej kwocie ponad 8 000 zł. za zużycie wody - tj. jej wyciek z powodu pęknięcia 
rur i brak nadzoru, który mógł zapobiec takiej sytuacji. Kolejno dzierżawca spłacił kilka rat 
powyższego zadłużenia, jednak od listopada 2010 r. przestał regulować zobowiązania narażając 
w ten sposób Urząd Miasta oraz Wspólnotę Mieszkaniową na nieprzyjemności. Należy również 
zaznaczyć, iż brak zainteresowania dzierżawcy dzierżawionym mieniem doprowadziło do 
znacznego pogorszenia stanu technicznego przedmiotowej nieruchomości. Żenujący jest również 
fakt, że biorący do użytkowania w bezpłatne użyczenie nie poczynił żadnych starań o 
zagospodarowanie tego lokalu oraz nie zapobiegał ciągłej dewastacji wskazanego miejsca 
doprowadzając między innymi do popękania stropu i innych usterek. Mając na uwadze powyższe 
wnioskujemy o wypowiedzenie wskazanej umowy i przeznaczenie lokalu po byłym kinie w ramach 
przetargu do dzierżawy lub sprzedaży”. Radny Pieroń dołączył zdjęcia wykonane przez Radnego 
Bernarda Szostaka przedstawiające dewastację wspomnianego lokalu i zwrócił się do Radnych 
o przegłosowanie przedmiotowego wniosku. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec poprosiła Radcę prawnego o opinię, ponieważ nie jest to 
kompetencja Rady. 



11 

Artur Nazimek Radca prawny przytoczył treść art 30 ust. 2 pkt 3 „Do zadań wójta należy 
w szczególności: (...) 3) gospodarowanie mieniem komunalnym” i dodał, że zawieranie umów 
najmu, dzierżawy to jest kompetencja burmistrza. Wysoka Rada nie ma możliwości narzucenia 
w drodze głosowania sposobu dysponowania przez burmistrza majątkiem gminy. Rada może 
sugerować, ale nie może zobowiązać. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Głuszyca Nasz Dom”  Grzegorz Pieroń zapytał, jak długo 
wspomniany lokal będzie jeszcze ulegał dewastacji. Jeśli Rada nie może podjąć stosowanych 
decyzji, to zwracamy się z prośbą do Pani Burmistrz o podjęcie stosownych decyzji i zaprzestania 
działania przeciwko mieniu gminy, bo na to jest odpowiednik w Kodeksie karnym. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec wyjaśniła, że umowa jest zawarta przez Pana Duraka. Pan 
Durak zawarł umowę użyczenia i nie musiał pytać Rady o zgodę. 
 
Radny Bernard Szostak zwrócił uwagę, że umowa została źle skonstruowana, ale jednocześnie 
parafowana przez Radcę prawnego. Zaproponował, aby odczytać tę umowę, aby wszyscy mogli 
się z nią zapoznać i wypowiedzieć.  
Artur Nazimek Radca prawny wyjaśnił, ze warunki umowy ustalają obie strony. Jeśli obie strony 
uznały, że treść umowy jest dla nich korzystna, to trzeba pytać tych, którzy takie ustalenia między 
sobą poczynili. Radca prawny nie ma prawa ani ingerowania ani poprawiania Burmistrza  
w kontekście takim, czy on chce zawrzeć jakieś ustalenie w umowie czy też nie. A jeśli sugeruje się 
pewne rozwiązania, a one potem nie są przyjmowane, to Radca za to odpowiedzialności wziąć  
nie może. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Głuszyca Nasz Dom”  Grzegorz Pieroń uważa, że skoro 
poprzednie władze zawarły tamtą umowę, a dzisiaj wszyscy widzą, że nie jest ona korzystna to 
dlaczego Pani Burmistrz tkwi w przekonaniu i cały czas trzyma się przy tamtej umowie użyczenia. 
Skoro mamy nowe władze, a wszystko stare było złe, proponuje przegłosować wniosek. Decyzję 
oczywiście podejmie Pani Burmistrz, a my nie omieszkamy powiadomić mieszkańców. 
Radny Roma Czepil zaproponował, aby umożliwi ć wypowiedzenie się w tym temacie osobie, 
która uzyskała ten lokal. Niech ta osoba przedstawi plan zagospodarowania lokalu i rozwoju tego 
miejsca.  
Przewodniczący Klubu Radnych „Głuszyca Nasz Dom”  Grzegorz Pieroń zgodził się ze 
stanowiskiem Radnego Romana Czepila, ale przypomniał, że temat jest wałkowany od początku 
kadencji. Zapytał, gdzie jest gość, który dzierżawi ten lokal, dlaczego nie przedstawił Radzie do tej 
pory swoich zamiarów i nie odwrócił zakusów, aby ten lokal mu odebrać.  
Radna Monika Rejman wystąpiła w kwestii kultury. Jeśli rozmawiamy o zainteresowanym 
lokalem, a konkretnie jest to parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla reprezentowana przez 
księdza proboszcza Sławomira Augustynowicza, to nie jest „pan” i to nie jest „gość”, tylko to jest 
ksiądz i należy się szacunek. 
Radny Marek Masiuk uważa, ze wniosek Radnego Romana Czepila jest słuszny i proponuje, aby 
tematem zajęła się Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.  
Przewodniczący Klubu Radnych „Głuszyca Nasz Dom”  Grzegorz Pieroń odpowiedział Radnej 
Monice Rejman: „Dla mnie gościu, który zawarł umowę jest „Gościem”, bo to nie jest ksiądz 
proboszcz, tylko to jest Szanowny Pan Molęda i on zawarł umowę na użyczenie kina i jest dla mnie 
„Gościem”, bo jest osobą zasłużoną dla naszego miasta. Gość w cudzysłowie, to coś dobrego, a nie 
ksiądz Sławek. 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Rech zakończył dyskusję. Zapytał, czy był jakiś konkretny 
wniosek o oświadczeniu woli Rady. Zwrócił się do Radnego Grzegorza Pieronia o dopracowanie 
wniosku.  
Artur Nazimek Radca prawny wniosek powinien być dopracowany, bo jest to co najwyżej 
sugestia w kierunku pani burmistrz o rozważenie takiej możliwości, a nie zobowiązanie. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Głuszyca Nasz Dom”  Grzegorz Pieroń złożył wniosek 
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„Klub Radnych „Głuszyca Nasz Dom” zwraca się z prośbą do Pani Burmistrz o rozważenie 
możliwości wypowiedzenia umowy użyczenia lokalu użytkowego po byłym kinie  zawartej 
w dniu 10 czerwca 2008 r. pomiędzy Gmina Głuszyca a Parafią rzymsko-katolicką Chrystusa 
Króla w Głuszycy z uwagi na zatroskanie członków Rady stanem technicznym lokalu co wpływa 
źle na ocenę Gminy.” 
Radny Marek Masiuk przypomniał, że wniosek również złożył Radny Roman Czepil. Jeśli ten 
wniosek zostanie przegłosowany, to wniosek Radnego Romana Czepila nie będzie głosowany. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec poprosiła, aby Rada Miejska w głosowaniu wyraziła wolę, 
a następnie Pani Burmistrz przedłoży merytorycznej Komisji, która wyda opinię.  
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Rech przystąpił do procedury glosowania złożonych 
wniosków. 
W wyniku głosowania za 8, przeciw 6, wstrzymujących się 1 Rada Miejska przyjęła wniosek 
złożony przez Klub Radnych „Głuszyca Nasz Dom” 
W wyniku głosowania za 8, przeciw 6, wstrzymujących się 1 Rada Miejska przyjęła wniosek 
złożony przez Radnego Romana Czepila. 
Radny Grzegorz Szymański nawiązał do spotkania, które odbyła Pni Burmistrz z mieszkańcami  
w dniu 10 marca 2011 r. dotyczącego utwardzenia placu manewrowego miedzy garażami  przy ul. 
Pionierów. Pani Burmistrz na spotkaniu powiedziała do ogółu mieszkańców, że Gmina Głuszyca 
nie może wystąpić z WZWiK, bo poprzednia Rada podżyrowała pożyczkę dla WZWiK. Gmina, 
gdyby chciała wystąpić z WZWiK to by musiała zapłacić 8 mln. zł. Jest to nie prawda, świadczy  
o tym postawa gminy Mieroszów, która pożyczkę podżyrowała, a z WZWiK wystąpiła. Wystąpienie 
z WZWik jest oczekiwaniem społecznym. Radny Grzegorz Szymański uważa, że został przez Panią 
Burmistrz bezpodstawnie pomówiony o działanie na szkodę Gminy. W takim przypadku osoba 
pomawiająca podlega odpowiedzialności karnej z art. 212 § 1. Radny Grzegorz Szymański uważa, 
że należy tę informację sprostować w taki sposób, żeby ona dodarła do co najmniej tej samej grupy 
osób. Jest nieuczciwe wystawianie takiej opinii, że przez poprzednią Radę nie możemy wystąpić 
z WZWiK. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec wyjaśniła, że w tej chwili jest spłacone 4 mln. 600 tys. zł. 
Gmina wychodząc z tego związku oczywiście musi spłacić swoje zobowiązanie. 
Radny Grzegorz Szymański zwrócił się do Pani Burmistrz o przekazywanie rzetelnych informacji 
mieszkańcom, a nie manipulowanie nimi. Kolejna sprawa związana z tym spotkaniem dotyczy 
stwierdzenia przez Panią Burmistrz, że budowa placu manewrowego nie była planowana. (Radny 
przekazał załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2010 r.). 
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek wyjaśniła, ze była zaplanowana wartość kosztorysowa zadania 
w wysokości 500 tys. zł., natomiast na rok 2010 zaplanowano w budżecie gminy 100 tys. zł. 
Natomiast cała inwestycja wg faktury to kwota 395 240 zł. 
Radny Grzegorz Szymański zapytał, czy Pani Burmistrz może przedstawiać na Komisję Budżetu 
wnioski mieszkańców zawierające ich dane osobowe, a dotyczące zwolnień z podatków. Taki 
wniosek był przekazany do zaopiniowania Komisji Budżetu. Takie decyzje podejmuje Pani 
Burmistrz, a Radni nie powinni ingerować, czy Pani Burmistrz raczy zwolnic z podatku osobę 
fizyczną. 
Radny Roman Czepil w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Grzegorza Szymańskiego zapytał 
czy członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w dane osobowe mieszkańców Gminy. 
Artur Nazimek Radca prawny wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna jest jedynym „ciałem”, które ma 
prawo przeprowadzania kontroli. Żaden z Radnych indywidualnie, żadna inna Komisja nie ma 
takich uprawnień jak Komisja Rewizyjna. Tylko Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we 
wszystkie dane włącznie z danymi wrażliwymi. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają również 
obowiązek zachowania tych danych tylko dla siebie. Osoba, która się dowie, że jej dane były 
w jakikolwiek sposób upubliczniane, nawet w zwykłej rozmowie, ma prawo wystąpić do sądu 
o odszkodowanie. 
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Radny Grzegorz Szymański zapytał o składy Rad nadzorczych w ZUMiK-u i Osówce. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec poinformowała, ze w skład Rady Nadzorczej ZUMik-u 
i Osówki wchodzą te same osoby tzn. Przewodniczący Pan mecenas Piotr Sosiński, 
Wiceprzewodnicząca Pani mecenas Jankowska i Pan Artur Burek. 
Radny Grzegorz Szymański zgłosił, że zgodnie z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami art. 4 ust. 1 „Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko  
w jednej spośród spółek, o których mowa w art. 1 pkt 4-7.” Wyjaśnił, że pkt 6 art. 1 dotyczy spółek 
samorządu terytorialnego, czyli naszej Gminy. doszło do sytuacji, że radach nadzorczych naszych 
spółek są te same osoby, a do tego pracownik Urzędu. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odpowiedziała, że Pan Artur Burek był w Radzie 
Nadzorczej również w poprzedniej kadencji.  
 
Radny Grzegorza Pieroń złożył następujące interpelacje: 
1. Kto prowadzi stronę internetową Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Zabrakło na stronie 
internetowej informacji o Targach Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanych  
przez dyrektora gimnazjum Panią Ewę Dorosz. 
2. Czy prawdą jest i ile kosztował Gminę wyjazd nad Bug siatkarzy, którzy wygrali turniej 
diecezjalny, skoro nie ma pieniędzy dla „Włókniarza” i dla głuszyckich siatkarzy. 
3. Ostatnio na sesji Pani Burmistrz, w kwestii diet dla radnych, powiedziała, że kwota 6 850 zł. jest 
dużym obciążeniem w chwili obecnej dla budżetu. Natomiast lekką ręką wydała Pani Burmistrz 
4000 zł. brutto na fotografię dnia pracy. Zgodnie ze Statutem Gminy odpowiedź na interpelację 
złożoną na sesji w dniu 24 lutego br.  powinienem otrzymać najpóźniej na 7 dni przed następną 
sesją. Odpowiedź otrzymałem dzisiaj w Biurze Rady. 
4. Zwrócił się z prośbą o ogłoszenie jak najszybciej konkursu na realizację zadań z zakresu kultury 
fizycznej, aby Klub „Włókniarz” mógł rozpocząć sezon. 
Radny Grzegorz Szymański zapytał dlaczego nie są wypłacane dodatki motywacyjne dla 
dyrektorów szkół, co jest niezgodne z przepisami prawa. A jeżeli powodem są oszczędności bądź 
trudna sytuacja finansowa Gminy, to czy wstrzymała Pani dodatek motywacyjny sobie, Panu 
Zastępcy, Pani Skarbnik. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec wyjaśniła, że przyszła kadrowa, dała listę i poprosiła, 
aby napisać ile procent każdemu dyrektorowi możemy przyznać. W dniu 11 marca, po wizycie 
kadrowej wystąpiłam do merytorycznie zajmującego się pracownika Pani Uli Zaleskiej  
z następującym pismem „W związku z koniecznością podjęcia decyzji przyznania dodatków 
motywacyjnych dla dyrektorów, proszę o przygotowanie do dnia 23 marca br. opinii dla każdego 
dyrektora oddzielnie dotyczącej Ich działalności pod względem finansowym, jakie i ile złożono 
wniosków o środki pozabudżetowe, ile pozyskanych, jakie wykonano z własnej inicjatywy  
remonty w zarządzanych placówkach oświatowych, jakie zajęcia pozalekcyjne utworzono dla 
dzieci i młodzieży”. taką informację otrzymałam od Pani Uli i w tej chwili usiądziemy z Panią 
Skarbnik, będziemy tą sprawę załatwiać. 
Radny Grzegorz Szymański zapytał, czy dodatki motywacyjne dla dyrektorów będą wypłacone  
z wyrównaniem. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odpowiedziała, że tak. 
Radny Grzegorz Pieroń złożył kolejne interpelacje: 
1. Zapytał jak Gmina dokonuje wpłat na wspólnoty mieszkaniowe, czy są systematyczne i na 
bieżąco. 
2. Z uwagi na zaistniałą sytuację dotyczącą wodociągów, które  rozwiesiły ogłoszenia na budynkach 
wspólnot mieszkaniowych (np. przy ul. Kolejowej) o treści „W związku z nieuregulowanymi 
należnościami za dostarczanie wody i odbiorów ścieków po 31 marca br. zostanie odcięty dopływ 
wody do budynku przy ul. Kolejowej. Zaległe należności, o jakich mowa należy uregulować  
w nieprzekraczalnym terminie do 28 tego miesiąca. Takich ogłoszeń o odcięciu wody na terenie 
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Głuszycy było około 10. W związku z tym, że między innymi gmina nie reguluje należności 
związanych z częścią wspólną we wspólnotach odnośnie wodociągów, czy prawdą jest, że Prezes 
ZUMiK-u dostał od Pani Burmistrz naganę. 
3. Czy Gmina ma zaległości w płaceniu dodatków mieszkaniowych, bo jeśli tak, to najwyższy czas, 
aby tą materią zajęła się Komisja Rewizyjna. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec zwróciła się do Radnego Grzegorza, że nie musi być 
obrońcą Pana Prezesa. Pan Prezes nie dopełnił swoich obowiązków w związku z czym dostał  karę 
porządkową, od której się odwołał. Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec będzie się do tego 
odnosiła, a Pan Prezes ma jeszcze drogę odwoławczą do sądu.  
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek wyjaśniła, że jeśli chodzi o płynność finansową Gminy, to sytuacja  
jest trudna, bo tej płynności nie ma. Są zaległe faktury jeszcze do zapłacenia za zimowe utrzymanie 
dróg, za zadania, które zostały zlecone w ubiegłym roku i płatności bieżące. Jest trudno na bieżąco 
to wszystko załatwić ubiegły rok i rok bieżący. Staramy się regulować wszystkie zaległości z końca 
roku i w miarę możliwości na bieżąco te, które się pojawiają. Dlatego obiecany dla Radnych raport 
o stanie finansów Gminy. Jeśli chodzi o wodę: przyszła taka informacja, że będzie odcinana woda. 
Pojawiły się na drzwiach wspólnot te informacje, ale te pieniądze poszły na zapłacenie wody.  
W takich przypadkach wnioskuje się firm o rozłożenie na raty, albo przesunięcie terminu płatności, 
tak żeby nie było takich informacji niepokojących, aby można było mieć czas na znalezienie 
pieniędzy na zapłatę. 
Radna Monika Rejman stwierdziła, że na podstawie wypowiedzi Pani Skarbnik żywi taką 
nadzieję, że przygotowany raport pokaże nam dokładnie kondycję finansową Gminy. 
Radny Grzegorz Pieroń stwierdził, że nie rozumie sytuacji: 
1) we wspólnocie mieszkaniowej, gdzie gmina ma swoje lokale, właściciele wnoszą opłaty,  
a pomimo tego wywieszane są informacje, że zostanie odcięta woda, bo gmina nie płaci. 
2) świetlica w Kolcach jest zamknięta. Wnioski zarówno Komisji ds. Wsi jak i sołtysa wsi  
i Radnego były takie, aby wodę doprowadzić do świetlicy. jest załatwione miejsce skąd tę wodę 
można pociągnąć, jest zakupiony hydrofor. Obiecał, że będzie na każdej sesji składał interpelacje, 
aby załatwić ten problem. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec zapytała Radnego Grzegorza Pieronia, gdzie był do pory. 
Przecież problem wody nie jest od dzisiaj, to jest sytuacja sprzed lat. 
Radny Marek Masiuk poinformował, że słyszał, że świetlica od czasu do czasu jest udostępniana 
w Kolcach na spotkania. Odniósł się też do Klubu „Włókniarz”, stwierdzając, że Radny Grzegorz 
Pieroń był jedną z nielicznych osób w Radzie, która zdecydowanie sprzeciwiała się 
dofinansowywaniu Klubu „Włókniarz”.  
Radny Marek Masiuk zwrócił się do Pani Burmistrz o informacje z lat 2000 i 2010 o działkach, 
które były sprzedawane na terenie Gminy. Czy osoby, które kupowały te działki to np. byli: ważni 
oficjele Urzędu Miasta bądź też Radni. 
Radny Grzegorz Pieroń odniósł się do wypowiedzi Radnego Marka Masiuka dotyczącej 
„Włókniarza”. De facto, byłem przeciwnikiem, aby dawać pieniądze na Klub. dlatego, ze poprzedni 
zarząd Klubu był z Wałbrzycha. Środki rozliczane były na piwo, kiełbaski, paliwo do samochodu 
Prezesa. Skoro Klub funkcjonuje na zdrowych zasadach, w zarządzie są mieszkańcy naszego 
miasta, nie mam nic przeciwko. 
Radny Grzegorz Szymański zwrócił się z pytaniem do Pani Burmistrz czy jest pomysł na 
funkcjonowanie budynku po szpitalu, w jakim terminie jest planowane jego zagospodarowanie, na 
jakich zasadach zostanie przekazany, komu i na jaki cel. 
Radny Grzegorz Pieroń zapytał ile wynosi wynagrodzenie Pani Skarbnik. 
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek poinformowała, że jest to kwota powyżej 9 tys. zł. brutto. 
Radny Grzegorz Szymański zapytał, czy to prawda, bowiem młodzi ludzie otrzymali informację  
w Centrum Kultury, że Orlik ma być dostępny dla mieszkańców od poniedziałku do piątku do  
godz. 18.00, a w niedziele krócej.  
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Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odpowiedziała, że Pani dyrektor Centrum Kultury nie 
konsultowała tej sprawy i Pani Burmistrz nie ma takiej wiedzy. 
Radna Monika Rejman zwróciła się do Radnych policjantów z prośbą w imieniu mieszkańców  
ul. Ogrodowej o interwencję. Za sklepem Pani Wdowiak mężczyźni spożywają alkohol i zakłócają 
porządek. 
Radny Jan Chmura poinformował, ze nie czekając na sesję osobiście ten problem zgłosił na 
Policji. 
Radny Tomasz Trawczyński zwrócił się z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie podwórka 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej. Do dnia wczorajszego na podwórku stały 3 
samochody i na boisku 3 samochody, czyli 6 sztuk - wszystkie Pana Winiarskiego. Jedno auto jest  
w stanie krytycznym, otwarte. Popołudniu dzieci biegają po tym samochodzie, jeżeli któreś 
spadnie, dojdzie do tragedii. Nie maja gdzie parkować nauczyciele dojeżdżający do pracy oraz 
rodzice przywożący i odbierający dzieci ze szkoły.  
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odpowiedziała, że Radni policjanci mają kompetencje do 
udzielenia mandatu i przywołania Pana Winiarskiego do porządku. Gmina może tylko 
interweniować pismami.  
Zastępca Burmistrza Józef Piksa wyjaśnił, że faktycznie jest trudna sytuacja, ponieważ Pan 
Winiarski nie przyjmuje korespondencji z Urzędu. Pan Winiarski otrzymał wypowiedzenie lokalu 
mieszkalnego. Będziemy prosili policję o doręczanie korespondencji, bo jest utrudniona sprawa. 
Toczy się przeciwko niemu kilka postępowań i nie można nic wyegzekwować. 
Radny Grzegorz Szymański poinformował, że Policja nie może doręczać za urząd 
korespondencji. Kpa przewiduje takie przypadki, że pisma wysłane listem poleconym nieodebrane 
awizowane uważa się za skutecznie doręczone przy drugim awizo. 
 
Ad. Pkt 15 
Sołtys Głuszycy Górnej Tomasz Grygianiec zapytał, jak jest forma zabezpieczenia budynku 
stodoły przy ul. Kłodzkiej 65-67. Stodoła jest w złym stanie technicznym i stwarza 
niebezpieczeństwo. 
Zastępca Burmistrza Józef Piksa poinformował, że budynek został oznakowany „zakaz wstępu”, 
otaśmowany. Rzeczywiście tam przechyliła się ściana i grozi zawaleniem. Należy zrobić 
ekspertyzę, czy budynek nadaje się do wydzierżawienia.  
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec poinformowała, że były podejmowane próby sprzedaży 
wspomnianej  nieruchomości w ramach przetargu ograniczonego, ale osoba nie przystąpiła do 
przetargu. W miesiącu kwietniu będzie podejmowana próba kolejnej sprzedaży. 
Sołtys wsi Grzmiąca Ryszard Borowiec zapytał: 
1) kiedy zostanie posprzątana po zimie ul. Zdrojowa, 
2) dlaczego co druga lampa w Grzmiącej jest odcięta, 
3) należy posprzątać drogę łączącą Grzmiącą z Łomnicą, na poboczach leżą worki ze śmieciami, 
puszki, butelki i inne, 
4) dlaczego nie było informacji na wsiach o możliwości oddania krwi w Głuszycy w dniu 
wczorajszym. 
Zastępca Burmistrza Józef Piksa wyjaśnił, że odnośnie wyłączenia oświetlenia nastąpiła pomyłka 
i zostało to sprostowane przez Zakład Energetyczny.  
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec poinformowała, że przekazała tę sprawę dla Zastępcy 
Burmistrza. Pan Jerzyk Kazimierz, który zajmuje się sprawami oświetlenia miał zrobić inwentaryzację 
lamp, które są stare i można je wyłączyć, dotyczyło to całej Głuszycy. Są miejsca, gdzie lampy stoją 
jedna przy drugiej, a nie ma takiej potrzeby, aby obie się świeciły np. na wysokości byłego pierwszego 
zakładu Piast. 
Zastępca Burmistrza Józef Piksa potwierdził, ze Pan Jerzyk miał polecenie wyłączenia lamp  
w mieście w miejscach, gdzie jest ich dużo. Natomiast Zakład Energetyczny wjechał na wieś  
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i podjął się wyłączania. Ta sprawa była już prostowana i jest załatwiona. Jeśli chodzi o śmieci 
zwrócimy uwagę, w tej chwili sprzątane jest centrum miasta. Również zostaną sprawdzone umowy 
gwarancyjne z wykonawcami i będziemy egzekwować od wykonawców naprawę dróg. 
Sołtys wsi Łomnica Julianna Mlazga zwróciła się z następującymi pytaniami: 
1)dlaczego Łomnica jako jedyna wieś została odrzucona z projektu w ramach Programu Odnowy 
Wsi. Mieszkańcy Łomnicy nie zostali poinformowani o tym fakcie i nie zapoznano z przyczynami 
wyeliminowania z projektu. 
2) poprosiła o podjęcie działań w celu naprawy muru oporowego przy nowym moście. Mur się już 
rozpada. 
3) zwróciła się z prośbą o przestawienie godzin oświetlenia ulicznego w Łomnicy w taki sposób, 
aby lampy były wyłączane o godz. 1.00 w nocy, a nie jak dotychczas o 24.00. Kilka osób  
z Łomnicy pracuje we Wrocławiu i z po popołudniowej zmiany wracają w ciemnościach. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odpowiedziała, że też sobie zadaje pytanie dlaczego nie 
została we wniosku uwzględniona Łomnica, dlaczego upadł wniosek o rewitalizację centrum 
Głuszycy chociaż wydano 100 tys. zł., dlaczego upadł wniosek na szkółkę narciarską w Łomnicy. 
Spróbujemy odnaleźć dokumenty i wtedy poinformujemy Panią Sołtys.  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech zaapelował, aby wraz z nadejściem wiosny 
rozpocząć sprzątanie ul. Grunwaldzkiej i ul. Sienkiewicza z piasku po zimie. Piasek zatrzymuje 
wodę i tworzą się kałuże. w niektórych miejscach nie można przejść, aby nie zostać ochlapanym 
przez auto. Również studzienki wymagają czyszczenia. 
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec poinformowała, że Głuszyca jest sprzątana jeśli chodzi o 
zamiatanie i grabienie liści. Chodniki były zamiatane, ale nie robimy  poprawki z tego względu, że 
mamy obiecane sprzątanie poboczy przez właściciela drogi czyli województwo. 
 
Ad. Pkt 16 
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
Grzegorz Sakowicz zamknął VII sesję Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2011 r. 
 
Na tym protokołowanie zakończono. 
Protokołowała: Teodozja Nazarczuk 


