Protokół nr XIII/2011
z posiedzenia 13 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy
w dniu 27 czerwca 2011 r.
Rozpoczęcie Sesji: godz. 11.00
Zakończenie Sesji: godz. 14.15
Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
Radni obecni na posiedzeniu Rady zgodnie z listą obecności 14, (lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do protokołu).
Ad. Pkt 1
Obrady XIII Sesji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń,
powitał wszystkich. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum (14 radnych obecnych)
niezbędne do podejmowania uchwał. Przywitał Panią Burmistrz, Panią Skarbnik, pełniącego
obowiązki Pana Sekretarza, Radnych, Dyrektorów Szkół, Dyrektor Przedszkola, Dyrektor OPS,
Dyrektor Centrum Kultury, Prezesa ZUMiK i szanownych Mieszkańców przybyłych na sesję
dzisiejszą (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), jak również Sołtysów (lista obecności
stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, chciałam oficjalnie Państwu przedstawić, Pan
Przewodniczący przywitał Pana Sekretarza, jest to Pan Krzysztof Kotowicz, oficjalnie Państwu
przedstawiam, jest to Sekretarz Urzędu Gminy.
Sekretarz Gminy Krzysztof Kotowicz powiedział, miło Państwa poznać, mam nadzieję na dobrą
współpracę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń przywitał przybyłego na salę radnego
powiatowego, Pana Jacka Mastalerza.
Ad. Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, w drugim punkcie mamy przyjęcie
porządku obrad dzisiejszej sesji. Poinformował, iż proponowany porządek obrad radni otrzymali
w materiałach na sesję (stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Zapytał, czy są jakieś wnioski,
zapytania do dzisiejszego porządku?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę
o wycofanie z obrad sesji punktu 9.6., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Głuszyca. Nie uczestniczyłam w procesie tworzenia tej uchwały.
Jak Państwo wiecie, Wysoka Rada z mocy ustawy również zarządza nieruchomościami. Proszę,
aby odłożyć tą uchwałę na późniejszy czas, kiedy będzie możliwość pochylenia się nad nią
i dopracowania szczegółów odnośnie zasad gospodarowania. Tutaj jeszcze poproszę o dodatkowe
wyjaśnienie Panią Skarbnik.
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedziała, moje uwagi dotyczyły sprawy związanej z § 17 ust 2,
czyli rozkładania należności za zbywane lokale mieszkalne na raty. Taki zapis spowoduje
zwiększenie zadłużenia gminy, ponieważ jest obowiązujące Rozporządzenie z 23 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego
długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Wynika z tego Rozporządzenia, że do długu
zalicza się: kredyty i pożyczki, przy czym do tej kategorii zalicza się również umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego. Papiery wartościowe,
których zbywalność jest ograniczona. Umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach.
To należałoby pamiętać o tym, że gdyby taka decyzja była Wysokiej Rady, to każda sprzedaż
powodująca, że należność za zbytą nieruchomość płaci się w ratach, to ta rata powoduje, zwiększa
zadłużenie dotyczące tego roku. § 32 mówi o tym, że nabywca jest obciążany kosztami
przygotowania nieruchomości, a § 11 mówi, że koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
ponosi gmina. Jest tu pewna niekonsekwencja, też tutaj Wysoka Rada, ewentualnie może się nad
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tym pochylić. W mojej ocenie niektóre zapisy ustawowe powielają się w tej uchwale, dotyczy to na
przykład tego zapisu, gdzie chodzi o darowiznę, gdzie wyłączna kompetencja jest rady. Ten zapis
pojawia się w uchwale, więc nie wiem jak Pan Mecenas do tego podejdzie?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń zapytał, czy jeszcze ktoś, do tego wniosku
Pani Burmistrz chciałby coś dodać? Skoro nie, czy jeszcze są inne wnioski?
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek powiedziała, w § 11 jest zapis, że koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
ponosi w całości gmina. W tej chwili gmina w budżecie nie ma takich pieniędzy z tego, co wiem
i nie jesteśmy w stanie ponosić takich kosztów.
Radny Marek Masiuk powiedział, ja mam pytanie, czy nadzór uchyli nam tą uchwałę? Jakie są
przewidywania, może Pani Skarbnik?
Radca Prawny Artur Nazimek powiedział, trudno ocenić, oczywiście i jeżeli są uwagi, choćby
takiej natury, jak Pani Burmistrz wskazała, że nie miała jeszcze możliwości weryfikacji tego, no to
wydaje się, nie ma przeszkód do tego, aby z tej uchwały się wycofać i ją jeszcze raz przepracować,
przepatrzyć te uwagi, o których Pani Skarbnik mówiła. Jeśli jest szansa na poprawienie czegoś, to
lepiej ją wykorzystać, niż z pewnym ryzykiem próbować to przez nadzór przeprowadzić, ale
oczywiście decyzja należy do Państwa jako radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Arturowi. Z mojej
strony chciałbym powiedzieć, nie dotyczy to tylko tej uchwały, że uchwała ta znajdowała się
w Biurze Rady od miesiąca kwietnia, tak, że z tego, co się orientuję radni i komisje pochylały się
nad tą uchwałą. Ale to będziemy głosować normalnie nad tym wnioskiem, tak, że zobaczymy. Czy
są kolejne wnioski?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Czepil powiedział, proszę o wycofanie punktu 9.7.
z porządku obrad w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy. Prośbę swą motywuję tym, iż
materiały, że tak powiem, tak naprawdę dzisiaj się dopiero z nimi zapoznaliśmy. Mamy swoje
uwagi i chcielibyśmy jeszcze zaprosić Pana Dyrektora ZUMiKu w celu wyjaśnienia pewnych
naszych uwag. Nie chcemy tutaj nikogo skrzywdzić i chcemy też poinformować pana, który
wnioskował o taką skargę, że komisja będzie jeszcze nad tym wnioskiem pracowała.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, pozwolę sobie jeszcze odczytać
jeden wniosek formalny, który złożyła na moje ręce grupa radnych. Wniosek ma na celu
wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad 13 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy uchwały
w sprawie wynagrodzenie dla Pani Burmistrz Głuszycy. Państwo macie projekt tej uchwały przed
sobą. Będziemy zaraz głosować nad tymi wszystkimi wnioskami po kolei i będziemy podejmować
decyzje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, czy są jeszcze jakieś wnioski
dotyczące porządku dzisiejsze sesji? Skoro nie ma, przejdziemy do głosowania nad pierwszym
wnioskiem złożonym przez Panią Burmistrz w sprawie wycofania w dniu dzisiejszym z porządku
uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy
Głuszyca. Kto z radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki do góry.
W wyniku głosowania 4 za, 10 przeciw, 0 wstrzymujący się (14 Radnych obecnych).
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, jest 14 radnych, mamy wszystkie
głosy, uchwała będzie rozpatrywana w dzisiejszym porządku. Kolejny wniosek złożony przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczący wycofania w dniu dzisiejszym uchwały
w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Samo
przez siebie mówi, że skoro Komisja nie zdążyła wypracować jakiejś konkretnej formy, to tą
uchwałę w dniu dzisiejszym trzeba wycofać. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry.
W wyniku głosowania 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (14 Radnych obecnych).
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Kolejny wniosek do
dzisiejszego porządku. Jest to uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrz Głuszycy. Kto
z państwa jest za wprowadzeniem tej uchwały do porządku? Proszę o podniesienie ręki do góry.
W wyniku głosowania 9 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się (14 Radnych obecnych).
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Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Uchwała została
wprowadzona do porządku. Uchwała ta została wprowadzona w punkcie 9.7. za uchwałę dotyczącą
skargi na Panią Burmistrz.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Głosujemy teraz cały
porządek dzisiejszej sesji. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku ze zmianami, które żeśmy
wprowadzili? Proszę o podniesienie ręki do góry.
W wyniku głosowania 10 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujący się (14 Radnych obecnych).
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Działamy wedle
przyjętego porządku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XII/2011.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz o realizacji uchwał.
5. Stan przygotowań Gminy Głuszyca do klęsk żywiołowych i obrony cywilnej.
6. Informacja o działalności Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, przygotowanie
obiektów sportowych do wypoczynku letniego.
7. Ocena realizacji Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
- Przedstawienie sprawozdania,
- Opinia Komisji Rewizyjnej o przedstawionym sprawozdaniu,
- Opinia RIO o przedstawionym przez Burmistrza sprawozdaniu,
- Dyskusja,
- Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Głuszycy,
- Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
9. Podjęcie uchwał:
9.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.
9.2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2010 r.
9.3. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone
przez Gminę Głuszyca.
9.4. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
9.5. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Głuszyca na 2011 r.
9.6. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Głuszyca.
9.7. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Głuszycy.
10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, na początku, chciałbym jeszcze,
szanowni Państwo, nim przejdziemy do następnego punktu porządku, chciałbym zaznaczyć,
że w informacji dotyczącej sprawozdania z pracy Pani Burmistrz, brakuje informacji o realizacji
uchwał. Podyktowane jest to tym, przypuszczam, że obecnie jest nowa Pani w sekretariacie, która
nie do końca wiedziała, że coś takiego trzeba zrobić. Przynajmniej tak wynikało z rozmowy, jaką
z nią dzisiaj przeprowadziłem.
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Ad. Pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, przechodzimy do kolejnego
punktu porządku dnia dzisiejszego. Jest to przyjęcie protokołu z sesji XII. Czy są jakieś
zastrzeżenia, co do protokołu?
Radna Monika Rejman powiedziała, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo.
Protokół, moim zdaniem nie powinien zostać dzisiaj przyjęty, dlatego że jest niekompletny.
Mianowicie, brakuje mi w nim wypowiedzi z ostatniej sesji Pani Radnej Eli Chilińskiej. Zwracam
się tutaj do Pani, czy byłaby Pani uprzejma powtórzyć swoją, po prostu wypowiedź z poprzedniej
sesji?
Radna Ela Chilińska powiedziała, nie będę odpowiadała dzisiaj na to, co powiedziałam na
poprzedniej sesji. Przykro mi bardzo, że zabrakło taśmy, no trzeba się przygotować do sesji.
Radna Monika Rejman powiedziała, no to może ja przypomnę tą wypowiedź?
Radna Ela Chilińska powiedziała, nie, ja Pani nie upoważniam do tego, żeby Pani w moim
imieniu występowała. Ja wiem, że Pani Burmistrz nie mogła dostać się do kasety, bo zabrakło tej
kasety. Ale ja, naprawdę, nie będę sobie strzępiła dzisiaj, ponownie na tej sali. Myślę, że było tyle
osób, że naprawdę dobrze przekazali informację.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Pani Moniko, co Pani chce
odczytać?
Radna Maria Sokołowska zapytała, czemu ma to służyć?
Radna Monika Rejman powiedziała, wypowiedź Pani Radnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, wszyscy, którzy uczestniczyli
w sesji z radnych, czy ktoś z radnych ma życzenie usłyszeć jeszcze raz, ewentualnie wypowiedź
Pani Radnej Chilińskiej?
Radna Monika Rejman powiedziała, więc jaką mamy propozycję? Ja nadal twierdzę, że protokół
nie powinien zostać przyjęty w takiej formie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, podyktowane to zostało siłą
wyższą, czyli brakiem taśmy.
Sekretarz Gminy Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Przewodniczący, szanowni Państwo,
ja myślę, że jeżeli ktokolwiek z Państwa, to dla Państwa dobra, dla Państwa, jakby bezpieczeństwa
formalnego. Jeżeli ktoś z Państwa Radnych, a nawet ktoś z uczestników sesji usłyszał coś, co nie
znajduje odzwierciedlenia w protokole, ma prawo to odczytać, czy powtórzyć to z pamięci. To jest
święte prawo każdego, to są obrady jawne. Chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że jeżeli dziś Pani
Radna nie przebije się, że tak powiem, z tym, co chciałaby powiedzieć. Co pamięta, jak rozumiem,
bo nie wiem o czym mówimy, bo ja na tej sesji nie byłem, to wówczas ma prawo złożyć zdanie
odrębne. Ma prawo również złożyć u Przewodniczącego skargę na zatwierdzony protokół,
bo procedura zatwierdzania polega na tym, że zatwierdza się to, co miało miejsce, a nie to,
co zostało zarejestrowane. Pamięć, notatki też mogą być takim dokumentem. Więc ja myślę, że Pani
Radna powinna mieć przynajmniej prawo odczytania tego, co zapamiętała, czy powiedzenie tego,
co zapamiętała, żeby to zostało odnotowane przynajmniej w tym protokole z tej sesji. Czy Pani
Radna Ela Chilińska proszę Państwa, uzna tę wypowiedź za swoją, to jest inna sprawa. To jest
prawo Pani Radnej powiedzieć, że nie. Tak nie mówiłam. Ale radny ma, moim zdaniem powtórzyć
to, co usłyszał, czy złożyć taki wniosek. Ja bym poprosił, żeby jednak umożliwić wypowiedź Pani
Radnej, żeby powtórzyła, czy przeczytała to, co pamięta z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Panie Arturze, proszę wyjaśnić,
jak to ze strony prawnej wygląda.
Radca Prawny Artur Nazimek powiedział, nie ma przeszkód. Jeżeli Pani radna chce powtórzyć,
to, co jej zdaniem usłyszała, nie ma powodu, żeby zabronić jej.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, ale rozumiem, że w protokole z tej sesji będzie zapisane,
że to jest wypowiedź, znaczy, przytoczona treść zapamiętanej wypowiedzi? Nie, że to była
wypowiedź, stricte, dokładnie Pani Radnej Eli Chilińskiej. Jeżeli tak będzie zapisane w protokole
z sesji, myślę, że wtedy nie ma przeciwwskazań.
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Radna Monika Rejman powiedziała, więc wypowiedź zapamiętana przez mnie, wypowiedź Pani
Radnej dotyczyła dzierżawy lokalu użytkowego przez Pani córkę, przy ul. Grunwaldzkiej 81.
Ogłoszono przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego, który wymaga remontu. Strop stwarza
zagrożenie dla użytkowników. Pani Burmistrz, będąc kierownikiem referatu wiedziała, jaki jest stan
lokalu, a mimo to wytypowała do przetargu na dzierżawę. Córka zwróciła się o zwolnienie
z czynszu i otrzymała odpowiedź odmowną od Pani Burmistrz.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, czy Pani Radna nie chce
ustosunkować się do tej wypowiedzi?
Radna Ela Chilińska powiedziała, ja może wniosę do protokołu osobno, pisemnie to wszystko,
co powiedziałam, bo to jest tylko wyrywka z tego, co powiedziałam.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, jeżeli będziemy uzupełniać
protokół, to nie będziemy mogli go dzisiaj przyjąć. Ale to, Panie Arturze, chyba nie stoi na
przeszkodzie, abyśmy dalej mogli kontynuować, a protokół ten po uzupełnieniu poprawek przyjęli
na następnej sesji?
Radca Prawny Artur Nazimek powiedział, musicie Państwo zdecydować, czy przyjmujecie
protokół w takiej wersji, w jakiej on jest, czy też nie. Jeżeli przyjmiemy, to już potem poprawek do
niego nie będzie. Jeżeli nie przyjmiemy, to po uzupełnieniu o poprawki, na kolejnej sesji będzie
można go przyjąć.
Radny Jan Chmura powiedział, przepraszam, czy możemy przyjąć z zastrzeżeniem, że zostanie
dołączone pisemne uzupełnienie?
Radca Prawny Artur Nazimek powiedział, nie. Dlatego, że dzisiaj nie wiemy, jakie będą te
zastrzeżenia. Czyli, kolokwialnie rzecz biorąc, trochę w ciemno przyjmowalibyśmy ten protokół.
On jest do przyjęcia w takiej wersji, w jakiej jest przygotowany. Jeśli są propozycje poprawek,
no to lepiej go dzisiaj nie przyjmować, bo potem już poprawek nie będzie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni radni, Pani Elżbieta
Chilińska podjęła decyzję, że złoży wyjaśnienia na piśmie, które zostaną dołączone do protokołu,
odnośnie swojej wypowiedzi. W takim przypadku, jak będziemy głosować, zasadnym by było, żeby
tego protokołu dzisiaj nie przyjmować i po prostu, z tymi poprawkami, przyjąć go na następnej
sesji. Więc głosowanie zostawiam Państwu pod rozwagę. Kto z Państwa jest za przyjęciem
protokołu nr 12 z poprzedniej sesji rady Miejskiej w Głuszycy? Proszę podnieść rękę do góry.
(nastąpiła pomyłka w liczeniu głosów).
Sekretarz Gminy Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Przewodniczący, szanowni Państwo,
Pani Burmistrz, przepraszam. Jeżeli Pani Radna Chilińska zgłasza, jakby informuje Pana
Przewodniczącego teraz, że chce złożyć swoje zdanie odrębne, to przepraszam, ale Państwo nie
powinniście głosować w ogóle tego protokołu, do momentu, kiedy Pani Radna zgłosi ten dokument.
Głosowanie może być albo za, albo przeciw, a nie nad dokumentem, który dopiero wpłynie.
Ja uważam tak, Pan Mecenas może mnie poprawić, ale uważam, że głosować można nad
protokołem, który ma aprobatę lub nie. Ale, jeżeli wiemy, że coś wpłynie dodatkowego, to
głosowanie jest bezprzedmiotowe. Byłoby drugie głosowanie nad protokołem, którego nie ma.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, de facto głosujemy nad tym, żeby
nie przyjąć protokołu, w takiej formie, w jakiej jest w chwili obecnej, na wniosek Pani Moniki.
Jeżeli zostanie uzupełniony, do czego ma Pani Chilińska prawo, zostanie przyjęty na kolejnej sesji
Sekretarz Gminy w zastępstwie Krzysztof Kotowicz powiedział, jeszcze raz będzie głosowanie
nad tym samym protokołem?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, tak, bo trzeba go przyjąć. Nie
może być opublikowany, jeżeli nie zostanie przyjęty.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, musimy go przegłosować, w porządku mamy przyjęcie.
(ogólna dyskusja)
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni Państwo, bo się wdarł
chaos, a wiemy, do jakiego celu zmierzamy. Głosujemy nad protokołem, czy go przyjąć, czy nie.
Pani Radna Monika Rejman złożyła zastrzeżenia, co do protokołu. Pani Ela zobowiązała się
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wyprostować to w formie pisemnej. Dlatego pod rozwagę Radnych poddaję. Czy przyjmują
w takiej formie protokół, czy nie i z tą poprawką przyjmujemy go na kolejnej sesji? Więc moje
pytanie. Kto z Radnych jest za przyjęciem protokołu w takiej formie? Proszę o podniesienie ręki do
góry.
W wyniku głosowania 0 za, 12 przeciw, 2 wstrzymujący się (14 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy nie przyjęła protokołu z XII sesji.
Ad. Pkt 4
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, przechodzimy do kolejnego punktu,
Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz o realizacji uchwał. Tak jak mówię, tej realizacji
uchwał nie ma, myślę, że to zostanie sprostowane w najbliższym czasie i na kolejnej sesji będzie to
wyglądało, jak ma wyglądać, zgodnie ze statutem. Proszę, jeżeli chodzi o sprawozdanie, Pani
Burmistrz, jakieś informacje, czy ewentualnie wyjaśnienia.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, macie
Państwo tutaj informacje na piśmie, jeżeli będą potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe wyjaśnienia, to
służę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, proszę, kto z Radnych ma jakieś
pytania dotyczące sprawozdania Pani Burmistrz? Czy są jakieś pytania, co do sprawozdania? Skoro nie
ma, ja też jestem radnym, więc ja spytam. Spotkanie 6 czerwca 2011 r. - Rada Nadzorcza „Osówki”.
Proszę o sprecyzowanie, kto obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej „Osówki”?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, bardzo proszę Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado, aktualnymi członkami Rady Nadzorczej „Osówki” jest Pani Halina Kamińska, Pan Edward
Bielawski i Pan Włodzimierz Dymarczyk.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Burmistrz. Czy są
jeszcze jakieś pytania, co do sprawozdania? Skoro nie ma, przechodzimy do kolejnego punktu.
Ad. Pkt 5
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejny punkt, to stan przygotowań
Gminy Głuszyca do klęsk żywiołowych i obrony cywilnej. Mamy informację, szanowni Państwo,
dość szeroką w dokumentacji. Może najpierw poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Społecznej
o zabranie głosu.
Przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych Ela Chilińska powiedziała,
proszę Państwa, po przeanalizowaniu tego sprawozdania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, w związku z tym, że w sprawozdaniu tym zaszły zmiany składu osobowego, o czym
jako przewodnicząca i reszta komisji nie zostaliśmy poinformowani, proponuję przełożyć to
sprawozdanie na następną sesję. Są zmiany i my tych zmian, po prostu nie otrzymaliśmy. Skład
osobowy Zarządzania Kryzysowego się zmienił.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Przewodniczącej,
proszę Panią Burmistrz.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Pani Przewodnicząca, niestety, nie otrzymałam
zaproszenia ani informacji, kiedy będzie posiedzenie komisji. Może to było we wtorek? W każdym
bądź razie nie otrzymałam takowego, więc nie mogłam tutaj Komisję poinformować. Sprawozdanie, jak
Państwo się zorientowaliście i przygotowane materiały były do dnia 13 czerwca. Natomiast,
zarządzenie jest opublikowane w BIPie, z dnia 15 czerwca, gdzie jest aktualny stan komisji Sztabu
Kryzysowego.
Radny Bernard Szostak powiedział, tu ja mam podane, bo w tym składzie komisji jest Sekretarz
Gminy, Pani Wszołek.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, tak było do trzynastego, jeszcze Pani Wszołek jest
pracownikiem Urzędu, w związku, z czym musi być. Jest obecnie na zwolnieniu lekarskim.
Radny Bernard Szostak powiedział, do kiedy?
Sekretarz Gminy Krzysztof Kotowicz powiedział, to jest tajemnicą objęte.
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Radny Bernard Szostak powiedział, zaraz, zaraz, proszę Pana. Tajemnicą to jest, ta pani ma być
180 dni a potem można ją odwołać.
Sekretarz Gminy Krzysztof Kotowicz powiedział, jest na zwolnieniu, tyle możemy Panu
powiedzieć, natomiast nie możemy udzielać informacji.
Radny Bernard Szostak powiedział, dobra, niech Pan tu nie filozofuje, bo wie Pan.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, no, ale jest Pan Mecenas, to proszę zapytać.
Sekretarz Gminy Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Radny, ja Pana rzetelnie informuję.
Radny Bernard Szostak powiedział, ja nie pytałem Pana.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Panie Radny, proszę troszeczkę
spokojniej. Spuśćmy z tonu, nie nerwowo.
Radny Jan Chmura powiedział, czyli jest dwóch sekretarzy, można w tej chwili powiedzieć?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Radny, to jest moja kompetencja.
Radny Jan Chmura powiedział, ale przepraszam, ja pytam, czy jest w tej chwili dwóch sekretarzy
w Urzędzie?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, nie, bo nie ma Pani Wszołek. Jest pan na
zastępstwo.
Radny Jan Chmura powiedział, tutaj w składzie osobowym widnieje, Sekretarz Gminy - Wszołek.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, tak, bo jest pracownikiem jeszcze Urzędu.
Radny Jan Chmura powiedział, czyli Sekretarzem jest?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, tak.
Radny Jan Chmura powiedział, i dzisiaj przedstawiono nam Pana jako Sekretarza również? To jest
proste, jeden plus jeden jest dwa.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, dokładnie tak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni Radni, myślę, że przełóżmy
tą dyskusję na temat sekretarza, jeśli taka musi być, na koniec, do spraw różnych. Skupmy się na tym,
co mamy. Mamy w tej chwili sprawozdanie zespołu. Popatrzmy tylko na pieczątkę. Sprawozdanie
wpłynęło 13 do Biura Rady, a zarządzenie obowiązuje od 15, czyli jest ten dwudniowy poślizg.
Dlatego, ten skład osobowy może być nie taki, jak jest na chwilę obecną. Szkoda, że nie zostało to
uzupełnione, ale już wszyscy wiemy, że się zmienił i na pewno wszyscy radni się z nim zapoznają.
Co do wniosku Pani Przewodniczącej, czy tylko te uchybienia?
Przewodnicząca Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych Ela Chilińska powiedziała,
tylko te.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, czy jeszcze ktoś z Radnych ma jakieś
pytania, co do sprawozdania dotyczącego zarządzania kryzysowego?
Radny Jan Chmura powiedział, ale przepraszam, czy moglibyśmy się dzisiaj dowiedzieć, jaki jest
skład osobowy? Bo mogą być sytuacje różne w mieście.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, bardzo proszę. Skład Zespołu podam.
Przewodniczący Zespołu - Burmistrz Głuszycy, Alicja Ogorzelec. Zastępca - Kierownik Referatu
Inwestycyjnego, Pan Andrzej Poniewierski. Zastępca drugi, Pan Kazimierz Jerzyk. Członek Zespołu,
Pan Dariusz Ziębicki. Sekretarz Zespołu, Pan Tomasz Krzak. Członek, Pani Ewa Kłusek. Członek, Piotr
Wąsik. Członek, Pani Joanna Fornalska. Członek, Pan Piotr Popek. Członek, Sebastian Sabadach.
Członek, Roman Kocur i Członek, Tomasz Trawczyński.
(ogólna dyskusja)
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, czy Radni w takiej formie, po
sprostowaniu przez Panią Burmistrz, to sprawozdanie możemy przyjąć? Czy ktoś z Radnych ma jeszcze
pytania? Skoro nie, dziękuję. Przejdziemy do kolejnego punktu.
Ad. Pkt 6
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejny punkt, informacja
o działalności Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, przygotowanie obiektów
sportowych do wypoczynku letniego. Pani Dyrektor Centrum Kultury jest obecna, mamy
7

informację w naszych materiałach. Proszę, na początek, Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Monika Rejman powiedziała, Pani Burmistrz,
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dotycząca
przygotowania obiektów sportowych do wypoczynku letniego. Obiekty sportowe są prawidłowo
przygotowane do sezonu letniego. W wyniku dyskusji z Dyrektorem Centrum Kultury - Miejskiej
Biblioteki Publicznej wynika, że wskazane jest, aby, tutaj dołożyliśmy jakby dodatkowy nasz
wniosek, aby imprezy promujące miasto a organizowane przez Centrum Kultury były finansowane
ze środków przeznaczonych na promocję gminy. W miarę możliwości finansowych wskazane
byłoby ponadto zabezpieczenie środków na wymianę liny na górnym wyciągu w Łomnicy. Pragnę
tu jeszcze dodać dodatkową informację, otóż w dniu 5 maja Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
spotkała się na stadionie miejskim klubu sportowego „Włókniarz”. Pozwolę sobie przedstawić tutaj
nasze wnioski, jako Komisji. Jeśli Państwo będziecie sobie życzyli, to mam tutaj też w komputerze
zdjęcia obiektu, trybun, ogrodzenia stadionu, tak, że mogę uruchomić tutaj komputer i pokazać Państwu
po prostu zdjęcia. Z obserwacji członków Komisji wynika, że w budynku znajdującym się na stadionie,
w łazience widoczna jest wilgoć na ścianach, źle położone kratki odpływowe, co powoduje, że woda
zatrzymuje się na płytkach. Ponadto na kaloryferze znajdującym się w łazience widoczna jest rdza.
W drzwiach opadnięte są szyby, na ścianach widoczne są pęknięcia. Ogrodzenie stadionu wymaga
uzupełnienia. Jego brak w około 13 miejscach powoduje, że na teren stadionu wchodzą osoby, które
często spożywają tam alkohol i pozostawiają po sobie bałagan. Wymiany wymagają również ławeczki
rezerwowych oraz trybuny.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Przewodniczącej.
Czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania?
Radna Maria Sokołowska powiedziała, Pani Przewodnicząca, odnośnie stadionu i tego budynku.
Chciałam zapytać, kto jest właścicielem? Na jakich zasadach to jest w tej chwili użytkowane?
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Monika Rejman powiedziała, w tej chwili,
z tego, co się orientuję, jest to dzierżawione przez klub sportowy „Włókniarz”. Spotkaliśmy się na
Komisji w kwietniu z przedstawicielami Zarządu tutaj w Urzędzie. Następnie umówiliśmy się,
w tydzień po tym spotkaniu, właśnie w dniu 5 maja na stadionie, gdzie towarzyszył nam jeden
właśnie z przedstawicieli klubu sportowego, oprowadzał nas po tym obiekcie. Jeśli Państwo
życzycie sobie, to pokażę zdjęcia. Czy w trakcie przerwy, ewentualnie?
Radny Grzegorz Szymański powiedział, co do wypowiedzi Pani Przewodniczącej, to jeszcze
można byłoby dodać, co do stadionu. Ogrodzenie wewnątrz boiska. Też jest, jak się okazuje istotne.
Stadion na zewnątrz, to jest jedno, a ogrodzenie płyty boiska, to jest drugie. Jeżeli byłyby środki
i byłaby możliwość, można by się było zastanowić nad wykonaniem. Nieduże koszty, pomysł jest,
ale to nie teraz miejsce, a warto byłby się tym zająć.
Radny Jan Chmura powiedział, w ogóle, to klub nie ma gospodarza i przydałby się gospodarz
tego obiektu, który by przypilnował i wykonywałby prace porządkowe na bieżąco, jak koszenie
trawy. Miałby, po prostu, „oko” na to wszystko, a tak, to w takim stanie jak to jest, to długo nie
pobędzie ten stadion. Jest po prostu rozbierany. Jest tam masa śmieci i to jest tylko od okazji do
okazji sprzątnięte. Jest potrzebna osoba na stałe. Niekoniecznie na cały etat.
Radny Jerzy Marszał powiedział, na ostatnim festynie zauważyłem, że tam nawet jakiś gruz jest
zwożony. Z tamtej strony, tutaj od Urzędu jest zwieziony jakiś gruz. Jakaś trylinka, jakieś coś. Nie
wiem, czy to z Urzędu, czy?
Radna Maria Sokołowska powiedziała, Panie Przewodniczący, szanowna Rado, korzystając
z obecności Pani Dyrektor, chciałam zapytać, bo Komisja ds. Wsi przekazała swoje spostrzeżenia
z kontroli placówek, wiejskich świetlic. Czy są jakieś podjęte decyzje? Jak wygląda sprawa
uregulowania stanu prawnego świetlic i sprawa przygotowania świetlic do okresu wakacyjnego?
Dyrektor CK-MBP Magdalena Jarosz powiedziała, jeśli chodzi o stan prawny, to jest decyzja.
Natomiast, jeśli chodzi o przygotowanie świetlic, są organizowane półkolonie. Ustaliłyśmy ze
wszystkimi świetliczankami wspólny program. Imprezy będą się odbywały w różnych miejscach
gminy.
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Radna Maria Sokołowska zapytała, czy zajęcia na terenie sołectwa, czy Centrum Kultury?
Dyrektor CK-MBP Magdalena Jarosz powiedziała, imprezy będą się przemieszczały, jeżeli
będzie pogoda, codziennie w innym miejscu.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, czyli świetlice nie będą nic organizować, w dalszym
ciągu?
Dyrektor CK-MBP Magdalena Jarosz powiedziała, to jest wspólna organizacja, tak jak żeśmy
ustaliły.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujmy Pani Dyrektor. Czy
ktoś z Radnych jeszcze w temacie tej informacji? Skoro nie, dziękuję.
Ad. Pkt 7
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejny punkt dzisiejszej sesji.
Ocena realizacji Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Informacja znajduje
się również w dokumentach. Proszę Przewodniczącą Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o zabranie głosu.
Przewodnicząca Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maria Sokołowska
powiedziała, Panie Przewodniczący, szanowna Rado. Komisja ds. Wsi próbowała zająć się tym
tematem dwukrotnie, było to na posiedzeniu 14 kwietnia, gdzie prosiliśmy o takie dane, które by
obrazowały, w jaki sposób jest ten regulamin realizowany. Chodziło nam o ilość gospodarstw
domowych, jakie są na terenie gminy. Ilość zawartych umów i ilość, po prostu pojemników, czyli
to, co by nam wskazywało, jak ten cały program jest realizowany. I w związku z tym, że od
1 kwietnia osoba nowa przejęła te obowiązki i nie była w stanie nam przekazać. Następnie
2 czerwca mięliśmy ponownie posiedzenie na ten temat. Był Wiceburmistrz, który, po prostu nie
miał tych danych, bo takich danych nie ma. Na dzień dzisiejszy też tych danych nie ma, z tego, co
wiem. Pracownik tego jeszcze nie dopracował. Mówiliśmy na temat zmiany przepisów, które wejdą
najprawdopodobniej od 2013 roku. Natomiast nie dokonaliśmy oceny, ponieważ w dalszym ciągu
tych danych nie otrzymaliśmy. Nie ma oceny Komisji realizacji tego regulaminu. Tak to wygląda na
dzień dzisiejszy i tych danych na dzień dzisiejszy, prosiłam pracownika i powiedział, że też ich nie
ma.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Przewodniczącej.
Czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Radny Marek Masiuk powiedział, rozumiem, że realizacja regulaminu utrzymania czystości,
z tym się Komisja zapoznała, prawda? Tu jest wszystko, czy do tego tematu Komisja ma jakieś
zastrzeżenia?
Przewodnicząca Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maria Sokołowska
powiedziała, są to takie dane, na podstawie, których nie można ocenić, w jakim stopniu jest to
realizowane. Czy wszystkie gospodarstwa domowe mają zawarte umowy na wywóz nieczystości,
nie wiemy? Ile jest tych gospodarstw, nie wiemy? Kontrole nie były przeprowadzane w terenie.
Tak, że, no materiał jest do przyjęcia, a dalsze działania muszą być podjęte, żeby program był
realizowany i to realizowany konsekwentnie. To musi być, po prostu dopięte jeszcze. Jeszcze
chciałam poinformować, że Komisja dokonała kontroli, jak gdyby w terenie, no jest tych dzikich
wysypisk bardzo dużo. Najgorszy stan jest terenu byłego wysypiska. Wysypisko to od nowa kwitnie
i tam są zwożone różne rzeczy i brak jest nawet zawiadomienia o tym, że nie wolno tam
wysypywać i że jakieś kary za te działania grożą. Po prostu, jest to nie oznakowane i trzeba się
temu przyjrzeć i pilnie ten problem rozwiązać.
Radny Marek Masiuk powiedział, tylko chwilę. Otóż chodzi generalnie, moim zdaniem,
o doprecyzowanie zdania „w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną” i tutaj jest napisane:
kontrole posiadania umów, kontrole posiadana rachunków, itd., czyli jest kwestia doprecyzowania
terminu, kiedy to nastąpi.
Przewodnicząca Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maria Sokołowska
powiedziała, do tej pory takie działania nie były prowadzone.
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Radna Monika Rejman powiedziała, ja tylko chciałam dopytać, czy opinia Komisji jest
pozytywna, w sprawie realizacji tego regulaminu?
Przewodnicząca Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maria Sokołowska
powiedziała, trudno wydać jakąś opinię, jeżeli się nie ma dokładnych danych, prawda, w jaki
sposób jest realizowane? Ale proponuję przyjąć dokument, no, bo nie mamy, po prostu innej
możliwości. Ocenić go nie możemy.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, czy Pani Radna zwracała się poprzez
Przewodniczącego do mnie o przygotowanie takich informacji?
Przewodnicząca Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maria Sokołowska
powiedziała, tak. Takie informacje zostały złożone w Biurze Rady i Pani Zaleskiej i poprzedniemu
pracownikowi również. Są w protokole Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, poprzedniemu Przewodniczącemu,
gdy byłem członkiem Komisji.
Radny Bernard Szostak powiedział, ja jeszcze mam jedno zdanie do Pani Burmistrz. Pani
Burmistrz, musimy podjąć decyzję w związku z tym śmietniskiem. Ponieważ zgłoszenia ludzi,
którzy są, firmy, które są na terenie Głuszycy, wszystkie wywożą tam śmieci.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, absolutnie wszystkie, zgadzam się.
Radny Bernard Szostak powiedział, wszystkie. I teraz tak, mówione to było za tamtej kadencji,
żeby tam powstał konkretny szlaban, konkretny znak i konkretne tablice informacyjne, że tam nie
wolno. Do tej pory, do tej pory tego nie ustawiono. Ja bym proponował, żeby to było ustawione. Bo
gmina będzie ponosić potężne koszty, żeby po prostu, to wziąć wynająć jakiegoś spycha i to po
prostu rozepchać i zamarkować te śmieci. Zasypać to po prostu ziemią, lub folię rozłożyć i po
prostu to zniwelować. Bo tam jest naprawdę ciężko.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Radny, jak Pan wie, była tablica, był
szlaban, był też pałąk do kosza. Wszystko zostaje niszczone regularnie.
Radny Bernard Szostak powiedział, po prostu trzeba policję uczulić na ten temat.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, policja jest zawiadamiana. Pisma z Urzędu są
wysyłane po każdym weekendzie. Jest dramat w Głuszycy. To jest jedno, poza tym, na pewno Pan wie,
że to dzikie wysypisko jest przysypane, właściwie te śmieci są nasypane na rurociąg wysokiego
ciśnienia gazu. Jest to dzikie wysypisko i mamy z tym, miały poprzednie władze i tutaj teraz też mamy
nie lada problem. Ma Pan absolutna rację. Ja sama byłam i też widziałam, i tak jak tutaj mówiłam, może
cicho, wszyscy wywożą. Nawet nasz Spółka, każdy wywozi. Każdy. Będzie tam postawiona,
oczywiście, bo żadną łaskę tutaj nikt nie robi, będzie postawiona tablica, będzie kolejny szlaban, ale na
jak długo? Nie wiem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujmy Pani Burmistrz. Czy są
jeszcze jakieś pytania, co do regulaminu utrzymania czystości? Skoro nie ma, dziękuję.
Zakończyliśmy jakiś etap dzisiejszej sesji, kolejny punkt, to już wchodzimy w sferę
absolutorium, sprawozdania budżetowego, tak, że zaproponowałbym szanowni Radni, szanowni
Państwo, pięć minut przerwy.
Ad. Pkt 8
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, proszę Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przedstawionego sprawozdania
budżetowego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Czepil powiedział, Panie Przewodniczący, Pani
Burmistrz, Wysoka Rado, ja przeczytam, chociaż to troszeczkę będzie trwało, ale warto, żeby
Radni, mieszkańcy, sołtysi wiedzieli jak oceniła budżet Komisja Rewizyjna.
„Głuszyca, dnia 1 czerwca 2011 roku. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuszycy
w sprawie wykonania budżetu za 2010 r. przez Burmistrza Głuszycy. Na postawie art. 18a ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Głuszycy opiniuje pozytywnie
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przedłożone sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2010 r. przez Burmistrza Głuszycy.
Uzasadnienie: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Głuszycy zapoznała się ze sprawozdaniem
finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2010 r. W wyniku dokonanej analizy Komisja Rewizyjna stwierdza, że przedłożone przez
Burmistrza sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Komisja Rewizyjna uwzględniła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu, Uchwała Nr III/92/2011 z 22 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Głuszyca za 2010 rok. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem planowane dochody były
w wysokości: 23 629 320 zł. Zrealizowane dochody wyniosły 21 914 837 zł, co stanowi 92,74%
planu. Z tego dochody bieżące 20 920 665 zł, dochody majątkowe 994 172 zł. Planowane wydatki
były w wysokości 27 739 598 zł, które zrealizowano w kwocie 24 368 086 zł, co stanowi 91,13%
planu, w tym wydatki bieżące 22 434 052 zł. Wydatki majątkowe 1 934 034 zł. W roku 2010
zaciągnięty został kredyt w wysokości 2 000 000 zł. Wyemitowano obligacje komunalne o wartości
1 450 000 oraz dokonano spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 863 769 zł a także
zostały wykupione papiery wartościowe na wartość 470 000. Budżet Gminy zamknął się deficytem
2 453 250 zł, a w wyniku operacyjnym na koniec roku budżetowego wyniósł 1 513 388 zł, przy
deficycie planowanym na kwotę 3 110 278 zł. W 2010 r. ze sprzedaży majątku gminy, gmina
uzyskała dochody 602 769 zł, przy planie w wysokości 617 950 zł. Zadłużenie gminy na koniec
roku sprawozdawczego wyniosło 8 990 265 zł. Na to zadłużenie składały się kredyty, pożyczki,
emisja obligacji komunalnych oraz zobowiązania wymagalne. Osobną kwestię stanowią
zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 714 254 zł stanowiące poręczenie dla WZWiK
w Wałbrzychu. Obsługa długu to wydatki za rok 2010 w kwocie 1 744 663 zł, kwota ta stanowi
7,96% wykonanych dochodów - maksymalny wskaźnik to 15%. Na koniec roku 2010 zobowiązania
niewymagalne wyniosły 2 258 592 zł, co stanowi 10% wykonanych w roku 2010 wydatków.
Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na dochody i wydatki zrealizowane w roku 2010 z tytułu
sprzedaży napojów alkoholowych. Dochody wykonano w kwocie 133 509 zł, a wydatki w kwocie
114 811 zł. Komisja zauważyła brak realizacji wydatków w zakresie zadań własnych gminy
a dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pomimo zrealizowanych dochodów na
kwotę 25 788 zł, a zgodnie z obowiązującymi przepisami - Prawo Ochrony Środowiska środki te
winny byś wykorzystane na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej. Komisja zapoznała się także z protokołem z przeprowadzonej kompleksowej kontroli
gospodarki finansowej dokonanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz
przekazanymi do tej kontroli zaleceniami. Komisja Rewizyjna będzie na bieżąco monitorować
realizację zaleceń pokontrolnych. Urząd sporządził sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za rok 2010, który zamknął się po stronie aktywów na kwotę
484 917,66 zł. Na kwotę tę składają się środki pieniężne w kwocie 375 852,28 zł, należności od
budżetów w kwocie 119 801,56 zł, oraz pozostałych należności 7 293,82 zł. Po stronie pasywów
bilans zamknął się kwotą 8 899 630,72 zł, na kwotę tę składają się między innymi zaciągnięte
pożyczki, kredyty, obligacje, zobowiązania wobec budżetów 121 737,71 zł, w tym wobec
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe zobowiązania na kwotę 24 436,26 zł, w tym
wobec Urzędu Skarbowego - podatek VAT. Bilans zamknął się niedoborem w kwocie 1 518 394,89
zł. Sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych, Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe Nr l do 3,
Gimnazjum i Zespół Szkół. Po stronie aktywów zamyka się kwotą 29 172 304,77 zł, przy czym stan
środków pieniężnych to kwota 95 045,10 zł. Majątek trwały 24 273 306,69 zł, należnościami
w kwocie 4 803 952,98 zł. Po stronie pasywów zobowiązania stanowią 3 695 510,86 zł.
Zobowiązania wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 411 917,18 zł, a fundusz
jednostek to kwota 24 991 607,47 zł. Wynik finansowy wyniósł 2 379 635,76 zł. Przedstawiona
przez Komisję Rewizyjną ocena realizacji budżetu pozwala na warunkowe wydanie pozytywnej
opinii o wykonaniu w 2010 r. W skład Komisji wchodzili: Roman Czepil - Przewodniczący, Maria
Sokołowska - członek, Marek Masiuk - Członek, Bernard Szostak - członek.”
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Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Panu Przewodniczącemu
za sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Szanowni Radni, w dokumentacji macie również Uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania. Jest to uchwała nr III/92/2011 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2011 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu Gminy Głuszyca za 2010 r. Tutaj, praktycznie w tym sprawozdaniu znajdują się te
wszystkie elementy, które przytoczył już tutaj Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Z tego
sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej, chciałbym Państwu przekazać tylko, że
Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię pozytywną, z uwagami o przedłożonym przez
Burmistrza Głuszycy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2010 r. Czy są jakieś
pytania dotyczące sprawozdania?
Radca Prawny Artur Nazimek powiedział, Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, tam, w tej
opinii na końcu zostało użyte sformułowanie „warunkowe”. W zgodzie z przepisami, opinia jest
albo pozytywna, albo negatywna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, czy może być „z uwagami”? Tak, jak
wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wydać opinię pozytywną z uwagami.
Radca Prawny Artur Nazimek powiedział, tak. Sugerowałbym korektę tego słowa, bo nie ma
czegoś takiego jak „warunkowa pozytywna”.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, taka opinia została wydana i uzgodniona z Panią
Skarbnik.
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedziała, Państwo mieli wątpliwości takie, że absolutorium jest
udzielane obecnemu Burmistrzowi. Natomiast sprawozdanie dotyczyło roku 2010 i wykonywał ten
budżet zupełnie inny organ, w związku z tym taki jest zapis. Natomiast to sprawozdanie „poszło”
do Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania
Komisji Rewizyjnej jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, tutaj najbardziej wiążącą jest opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej, szanowni Państwo i na podstawie opinii wydanej przez Komisję
Rewizyjną dotyczącą sprawozdania, gdzie jest tam mowa o „warunkowym” udzieleniu. Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinię pozytywną z uwagami, czyli defacto jest
to opinia pozytywna. Mają Państwo dokumentację przed sobą, widzicie jako to wygląda. Na podstawie
tego sprawozdania Komisji Rewizyjnej Regionalna Izba Obrachunkowa pracowała i wydała taką
opinię. Czy jeszcze są pytania dotyczące sprawozdania budżetowego? Nie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, przechodzimy do następnego etapu,
proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Głuszycy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Czepil powiedział, Panie Przewodniczący, Pani
Burmistrz, Wysoka Rado. W związku z naszą opinią wystosowaliśmy wniosek. Przeczytam
Państwu ten wniosek, który zresztą maja Państwo w materiałach. „Wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy. Na postawie art. 18a ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póź. zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Głuszycy po zaopiniowaniu wykonania budżetu
gminy za 2010 r. przez Burmistrza Głuszycy wnioskuje o udzielenie absolutorium temu
Burmistrzowi. Uzasadnienie. Na podstawie przedłożonych przez Burmistrza informacji,
dokumentów i sprawozdań z wykonania budżetu gminy w 2010 r. i w wyniku przeprowadzonej ich
weryfikacji Komisja Rewizyjna stwierdza, że budżet gminy w 2010 r. wykonany był zgodnie
z prawem, a działania Burmistrza jako organu wykonawczego były poprawne w zakresie
pozostałych kryteriów. W załączniku Komisja Rewizyjna przedkłada opinie z wykonania budżetu
za 2010 r. W świetle powyższego wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuszycy jest
uzasadniony. Skład Komisji Rewizyjnej: Roman Czepil - Przewodniczący, Maria Sokołowska członek, Marek Masiuk - Członek, Bernard Szostak - członek.”
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Panu Przewodniczącemu.
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Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Głuszycy. Skład ten orzekł, że wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuszycy za 2010 r. Szanowni Radni, otwieram dyskusję na
temat sprawozdania budżetowego jak i również na temat absolutorium. Zanim przejdziemy do
głosowania, uważam, że taka dyskusja jest potrzebna, żeby później nie było wątpliwości.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusz Rech powiedział, prosiłbym Panią Burmistrz
o wyjaśnienie Wysokiej Radzie, a może Panią Skarbnik o te rozbieżności, które powstały, jeżeli chodzi
o nakłady inwestycyjne.
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedziała, w sprawozdaniu, w treści opisowej pracownicy wydziału
finansowego opisali nakłady na inwestycje proponowane i wymienili w tabeli nakłady, natomiast nie
same wydatki. W tabelce natomiast wykazali wydatki i stąd różnica o ten milion złotych.
Radny Marek Masiuk powiedział, pozostaje tylko zadowolić się tym, że Komisja Rewizyjna
„znalazła” 20 000 zł na alkohole, które zostaną przeznaczone na rok bieżący.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, ja czytając materiały i słuchając wypowiedzi cieszyłbym się,
żeby kolejny budżet zamknął się bezpiecznie, tak jak ten budżet zamknął się bezpiecznie i żebyśmy
mogli bezpiecznie funkcjonować na dalsze lata. Cieszyć się, że sytuacja finansowa Gminy jest stabilna,
co wynika z „suchych” cyfr, że jest ona stabilna. Budżet się zamknął, życzę powodzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, czy ktoś z radnych chce zabrać głos?
Nie było.
Ad. Pkt 9
Ad. Pkt 9.1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, przechodzimy do kolejnego punktu,
związanego z wcześniejszym. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. Proszę Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Czepil powiedział, po moich wcześniejszych
wypowiedziach, Komisja Rewizyjna, oprócz tej uwagi o 20 000 zł, na dzień bieżący nie ma uwag,
co do sporządzonego sprawozdania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Panu Przewodniczącemu.
Czy ktoś z radnych ma pytania? Nie było.
W wyniku głosowania 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (14 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr XIII/62/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca
2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy za 2010 r. (stanowi załącznik nr 15 do protokołu).
Ad. Pkt 9.2.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejna uchwała w dniu dzisiejszym.
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2010 r. Proszę ponownie Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Czepil powiedział, Panie Przewodniczący, Pani
Burmistrz, Wysoka Rado. Proszę o pozytywne, czyli udzielenie Burmistrzowi Głuszycy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Panu Przewodniczącemu.
Czy ktoś z radnych ma pytania? Nie było.
W wyniku głosowania 9 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujący się (14 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca
2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2010 r. (stanowi załącznik nr 16 do protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, absolutorium zostało udzielone,
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gratuluję Pani Burmistrz.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, bardzo dziękuje Panie Przewodniczący. Dziękuję
Wysoka Rado. Zobowiązuję się pracować jeszcze więcej, żeby ten budżet był bardziej optymistyczny
i żeby wszystkim w Głuszycy żyło się lepiej. Dziękuję bardzo.
Ad. Pkt 9.3.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejna uchwała w dniu dzisiejszym.
Uchwała w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez
Gminę Głuszyca. Proszę o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek powiedziała, Wysoka Rado, Panie przewodniczący mamy kilka pytań do Pani Dyrektor.
Czy przy ustalaniu tych stawek za przedszkole, Pani porównywała to z przedszkolami z sąsiednich
gmin?
Dyrektor Przedszkola Iwona Wiśniewska powiedziała, tak. Było to porównywane z przedszkolami
z sąsiednich gmin i oprócz tego zorganizowane zostało spotkanie z rodzicami. Ponieważ ustawa
o systemie oświaty traktuje przepis tak, że nie możemy pobierać odpłatności tak jak do tej pory, taką
stała stawkę. Do tej pory było 152 zł. W tej chwili podstawa programowa jest bezpłatna, czyli 5 godzin
dzieci maja po prostu darmowe przedszkole. Musieliśmy się do tego troszeczkę, jakoś przygotować.
Obliczyliśmy z księgową i na podstawie spotkania z rodzicami i rozmów z rodzicami, tak, że ta stawka
wynikła ze średnich wynagrodzeń. Obliczyliśmy procentowo, tak, żeby rodzice nie płacili więcej jak
200 zł miesięcznie. I tak to będzie na niekorzyść dla naszej placówki, bo wiadomo, że w tej sytuacji
rodzice będą szukać różnych innych opiekunów, babcie, ciocie itd. a nasz budżet się troszeczkę
pomniejszy, ale tak musi być.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Dyrektor. Proszę
zapisać do protokołu, że Radny Marek Masiuk opuścił salę obrad za zgodą Przewodniczącego Rady,
usprawiedliwiony. Czy Pani Przewodnicząca ma jeszcze pytania?
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek powiedziała, chodziło nam głównie o to, czy rodziców będzie stać na to, żeby posyłać
dzieci do przedszkoli. Czy właśnie nie będzie zahamowania takiego, że będą państwo mieli za mało
dzieci?
Dyrektor Przedszkola Iwona Wiśniewska powiedziała, pięć godzin jest za darmo. Rodzice mają
prawo zapisać dziecko na pięć godzin.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusz Rech powiedział, czy dysponuje Pani takimi
danymi, jeżeli chodzi o gminy ościenne? Jeżeli chodzi np. o sześciogodzinny pobyt dziecka? Ile np.
w Jedlinie Zdroju kosztuje?
Dyrektor Przedszkola Iwona Wiśniewska powiedziała, nie, nie dysponuję takimi danymi. Ja po
prostu rozmawiałam z rodzicami i chodzi mi o moje otoczenie.
Radny Jerzy Marszał powiedział, jakie opinie rodziców były na ten temat?
Dyrektor Przedszkola Iwona Wiśniewska powiedziała, tak właśnie ustaliliśmy z rodzicami, że do
200 zł będzie ich na to stać.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, czy ktoś z radnych ma jeszcze
pytania? Pani Przewodnicząca? Nie było.
W wyniku głosowania 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (13 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca
2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone
przez Gminę Głuszyca. (stanowi załącznik nr 17 do protokołu).
Ad. Pkt 9.4.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejna uchwała w dniu dzisiejszym.
Jest to uchwała w sprawie uchylenia uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu. Poproszę Panią Burmistrz, w imieniu Pani Burmistrz Pani Skarbnik proszę.
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Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedziała, szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Przypomnę Wysokiej Radzie, że podejmowaliśmy uchwałę 29 kwietnia 2011 r. Uchwała dotyczyła
planowanego deficytu na kwotę 1 386 049 zł i w tej samej uchwale była decyzja, prośba do państwa
o kredyt restrukturyzacyjny na kwotę 4 000 000. Później, zgodnie z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej, stwierdzili, że najlepiej byłoby, żeby były dwie uchwały. W związku z tym takie
uchwały zostały podjęte 25 maja. W związku z tym, że funkcjonują w obrocie prawnym uchwały
wcześniejsze, ta jedna uchwała, która mówiła o zaciągnięciu kredytu na deficytu 1 386 049 zł
i 4 000 000, Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, że najlepiej byłoby tą uchwałę uchylić,
choć moim zdaniem, wystarczyłoby jej nie wykonywanie, bo i tak decyzja Wysokiej Rady była na
kwotę 5 753 310 zł następną uchwałą i również kredyt restrukturyzujący. Pomimo wszystko, dla
porządku prawnego, uprzejmie proszę Wysoką Radę o taką decyzję, aby uchylić tą uchwałę z 29
kwietnia. Dziękuje bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Skarbnik. Proszę
Przewodniczącą Komisji Budżetu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek powiedziała, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado proszę o pozytywne przegłosowanie
tej uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Przewodniczącej.
Czy ktoś z radnych ma pytania dotyczące tej uchwały?
Radny Bernard Szostak powiedział, chciałem się zapytać, jak długo będziemy czekać na tą pożyczkę?
Czy jesteśmy w stanie zrealizować to, co żeśmy zaplanowali w tym roku?
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedziała, 25 maja, zaraz po sesji udałam się do Regionalnej Izby
Obrachunkowej i miałam przygotowany już wniosek o opinie w sprawie zaciągnięcia tego kredytu.
Do 14 czerwca czekaliśmy na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tej chwili sytuacja jest taka,
że specyfikacja już jest przygotowana, będzie trwało, proszę Państwa, miesiąc, zaciągnięcie tego
kredytu. Przetarg powinien być już ogłoszony i około miesiąca będziemy czekać na ten kredyt.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Skarbnik. Czy są jeszcze
pytania? Nie było.
W wyniku głosowania 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (13 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr XIII/65/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca
2011 r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu. (stanowi załącznik nr 18 do protokołu).
Ad. Pkt 9.5.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejna uchwała w dniu dzisiejszym.
Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Głuszyca na 2011 r. Proszę Panią Burmistrz.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Uczestniczyłam z Panem Przewodniczącym w spotkaniu z Wojewódzką Dyrekcją Dróg i Kolei we
Wrocławiu, z Panem Dyrektorem Błaszczykiem i chodziło nam o to, żeby dokonać remontu, nowej
nawierzchni drogi od mostu do mostu. Od mostu na wysokości byłego kina i tutaj do mostu przy skręcie
na Kościuszki. Sprawa jest tak daleko posunięta, że ta droga będzie robiona. Znalazły się pieniądze,
mimo, że nie jesteśmy umocowani w żadnym programie. Razem z Panem Przewodniczącym, efekt jest
taki, że udało się to załatwić, ale proszę Państwa, musi gmina wykonać przyłącza. Pięć przyłączy do
budynków. Próbowaliśmy „obejść” tą sprawę i załatwić to metodą przeciskową, po wykonaniu drogi,
jeżeli byłaby taka konieczność. Niestety, Dyrekcja stoi na stanowisku, że byłoby to możliwe, jest to
możliwe, ale efekt będzie żaden. Oni wykonają drogę, po tej drodze jeżdżą tiry, spowoduje to, że
wcześniej, czy później i tak tam, gdzie będzie przecisk, to się zapadnie. W związku z czym, mamy tutaj
kalkulację ile by te przeciski kosztowały. Przetarg zostanie już ogłoszony na wykonanie tej drogi
i prawdopodobnie w miesiącu sierpniu by weszli i robili nam drogę. Natomiast przyłącza już 28 lipca.
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O szczegółach, jeżeli chodzi o sprawy finansowe i o budżet, to ja poproszę Panią Skarbnik, na
podstawie tych kalkulacji, którą tutaj otrzymaliśmy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Proszę Panią Skarbnik.
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedziała, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Może najpierw te
zmiany, które zostały przygotowane dla Państwa, a później ewentualnie poprawka Wysokiej Rady. Tak
więc, uchwała dotyczy zmiany takiej, że zwracam się do Państwa z prośbą o zwiększenie limitu do
zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 200 000 z tytułu zaciąganych
kredytów. Wcześniejsza decyzja Wysokiej Rady w samej uchwale budżetowej na 2011 było 500 000, na
jednej z sesji prosiłam Państwa o zwiększenie o 200 000, w tej chwili mam uprzejmą prośbę do
Państwa o zwiększenie limitu na kwotę 1 200 000. Tu przygotowane mam dla Państwa informacje, dla
każdego z radnych, jakie zobowiązania są do zapłaty w obecnej chwili i w czym nam ten kredyt
pomoże. Tak, jeżeli chodzi o wspólnoty to są do zapłaty kwoty 108 163,50 zł za luty. Za marzec
podobna kwota, maj i czerwiec. Również niezapłacone jest do wspólnot na fundusz remontowy
w wysokości mniej więcej 5 689 569 zł. Z tytułu remontów musimy zapłacić rachunki na kwotę
55 125,35 zł. Różne wydatki, w tym dowóz dzieci 127 893,19 zł. Za usługi geodezyjne 22 464,50 zł.
Ogółem w tej chwili do zapłaty wszystkich faktur mamy na kwotę 1 449 669,01 zł. Bardzo mi zależ na
zapłacie tych bieżących faktur, ponieważ nie chciałabym płacić, narażać Gminę na dodatkowe
obciążenia i odsetki. Jeżeli chodzi o kredyt w rachunku, oprocentowany jest 1 miesięcznym wiborem
i marża banku jest 0,5%. Kredyt długoterminowy, obecnie jest taka sytuacja na rynku, że banki
proponują, oferują jednostką samorządu terytorialnego oprócz wiboru jednomiesięcznego stawkę od
1 do 1,1% w przetargach. W związku z tym, że kredyt krótkoterminowy, ten na przejściowy deficyt jest
oprocentowany znacznie lepiej, ja tak liczyłam, że na każdym 100 000 ewentualnego kredytu to jest
kwota 700 zł, w przypadku 500 000, to jest prośba do Państwa, to jest kwota 4 200 zł. Możemy mówić,
że to są małe pieniądze. Ja uważam, że powinniśmy się liczyć z każdym groszem, dlatego uprzejmie
Państwa proszę o rozszerzenie tej kwoty kredytu krótkoterminowego, jeżeli chodzi o rachunek gminy,
rachunek kredytowy. Natomiast jest jeszcze jedna zmiana w tej uchwale. Chodzi o rachunek dochodów,
które mogą w tej chwili, mogą nimi dysponować tylko oświata. Złożyły trzy jednostki oświatowe
wniosek o zmiany między planami w rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych
i jest taka propozycja. Tutaj jest dołączona tabela, jeżeli chodzi o jednostki, między innymi dotyczy to
Gimnazjum i Przedszkola. Jak również tutaj jest wniosek, to Państwo muszę poinformować, kwota
30 zł ma dotyczyć zwiększenia w Gimnazjum zapłaty odsetek, jeżeli chodzi o nieterminową zapłatę.
Jeszcze jedna zmiana, o którą muszę prosić Wysoką Radę i bardzo o nią serdecznie proszę, to jest
uchylenie uchwały Nr 43 z 2011 r. na sesji 29 kwietnia w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.
Kolejna uchwała 25 maja podejmowana przez Wysoką Radę obejmowała wszystkie zmiany, które
dotyczyły uchwały poprzedniej i stąd prośba taka, żeby w porządku prawnym została ta uchwała z 25
maja br. Zmiana, o której mówiła przed chwilą Pani Burmistrz dotyczyłaby pięciu przepustów przy ul.
Grunwaldzkiej nr 2, dotyczy to odcinka 10 mb. Wartość kosztorysowa, szacunkowa wykonania tego
przyłącza to jest kwota 12 800 zł. Przy ul. Grunwaldzkiej 14, odcinek 15 metrowy, wartość robót
szacowana 12 400 zł. Przy ul. Grunwaldzkiej, odcinek 15 m, kwota 11 900 zł. Ul. Grunwaldzka 37 - 41,
metodą przeciskową, wartość przyłącza 7 960 zł i przy ul. Grunwaldzkiej 47 - 49, wymienione było
przyłącze o długości 10 mb, kwota 7 960 zł. Wartość netto tego zadania to 53 020 zł, brutto - 65 215
z vatem. Jeśli Wysoka Rada zgodziłaby się na autopoprawkę tej uchwały Rady, to przesunięte zostałyby
środki z Działu 600, rozdział 60014 - Drogi gminne, w paragrafie 6050.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, to już w formie wniosku, jeżeli mamy
przegłosować zmiany. Czy Komisja Budżetu pracowała nad tymi zmianami?
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek powiedziała, nie.
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedziała, to jest sprawa z ostatniej chwili.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Pani Burmistrz musiałaby złożyć
formalny wniosek do Rady, o przesunięcie w paragrafach kwoty takiej i takiej, na zadanie - tu
sprecyzować. Rada musi, po prostu przyjąć najpierw wniosek, później przegłosujemy całość uchwały.
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Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedziała, uprzejmie proszę Wysoką Radę, składając formalny
wniosek o zmianę...
Radna Maria Sokołowska powiedziała, ale my nie mamy materiałów. To są zmiany w budżecie.
Trzeba było nawet przed sesją złożyć wniosek o zmiany do budżetu.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, to było Pani Radna na trzy minuty przed sesją,
więc się nie dało tego przygotować. A możemy zyskać ponad milion złotych i mieć wykonaną drogę.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, nie mam nic przeciwko temu, tylko po prostu powinniśmy
mieć dokument na to.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, w związku z tym, że nastąpiła taka,
a nie inna sytuacja ogłaszam 15 minut przerwy na przygotowanie materiałów.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni Radni, na moje ręce wpłynął
właśnie wniosek dotyczący zmian w uchwale budżetowej, jaka została nam przedstawiona. Wynika to
między innymi z tego, że Pani Burmistrz przed sesją dostała informację na temat możliwości
wykonania remontu drogi naszej wojewódzkiej. Na wysokości kina by się ten remont rozpoczynał,
kończyłby się na skrzyżowaniu na Kościuszki. To jest dość poważna inwestycja i dobrze byłoby, żeby
się te środki u nas w budżecie znalazły, bo od tego zależy powodzenie tej misji. Czy Pani Skarbnik
chciałaby jeszcze coś dodać ewentualnie?
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedziała, nie. Ja bardzo proszę Wysoką Radę o podjęcie takiej
decyzji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, mamy traktować to jako
autopoprawkę?
Radca Prawny Artur Nazimek powiedział, autopoprawkę bez konieczności głosowania.
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek rozdała Radnym projekt autopoprawki.
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedziała, Pani Radna prosiła mnie, aby to głośno powiedzieć. Jak
tylko będzie możliwość, to pieniądze wracają.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, pieniążki z ochrony środowiska, ale
mamy tutaj zapewnienia ze stron władz, że one tam w pierwszej kolejności wrócą, jak tylko, nie
w pierwszej, bo jeszcze mamy ZUMiK po drodze i inne zobowiązana, ale to też jest ważne. Czy są teraz
pytania dotyczące tej uchwały?
Radny Bernard Szostak powiedział, jedna sprawa - wspólnoty, co ma znaczyć Walczak?
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedziała, inny zarządca, „wisimy” mu zapłatę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, czy Pani Przewodnicząca Komisji
Budżetu miałaby jeszcze jakieś uwagi?
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek powiedziała, nie. proponuję przyjąć uchwałę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, czy ktoś z radnych? Nie było.
Powiedział, kierujemy się w tej chwili stanem wyższej konieczności, że tak powiem, chodzi nam
o dobro mieszkańców. Przejdziemy do głosowania.
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedziała, szanowni Państwo, oczywiście kwota dochodów
i wydatków pozostaje bez zmian zaplanowanych w budżecie gminy. Zmiana dotyczy tylko przesunięcie
między paragrafami.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, wracamy do głosowania.
W wyniku głosowania 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (13 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr XIII/66/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca
2011 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Głuszyca na 2011 r. (stanowi załącznik nr 19 do protokołu).
Ad. Pkt 9.6.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejna uchwała w dniu dzisiejszym,
jest to uchwała 9.6. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
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Głuszyca. Proszę Panią Burmistrz.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący odniosłam
się już do tej uchwały. Prosiłam, złożyłam wniosek o wycofanie jej. Uchwała godzi w budżet aktualny,
nie przewidzieliście Państwo pieniędzy na dokumentację. Wykonawcą tej uchwały jestem ja. Jest to
uchwała nie do zrealizowania. Proszę o zapisanie tego w protokole, że jestem przeciw tej uchwale.
Dziękuje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Komisje miały przyjemność
pracować nad tą uchwałą, z tego, co się orientuję, uchwała ta leżała dwa miesiące przeszło w Biurze
Rady. Czy ktoś z radnych chciałby coś powiedzieć na ten temat? Ewentualnie przewodniczący którejś
z Komisji?
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek powiedziała, tak jak już wspomniałam na wstępie, mówiłam o tym, że nie mamy
pieniędzy w budżecie na koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, które w całości ponosi
gmina - tak jest w tej uchwale zawarte. Poza tym jeszcze jest wniosek o wykreślenie w paragrafie 17
punktu 2 i 3. „Cena sprzedaży wyżej wymienionych lokali może zostać rozłożona na raty”, to jest jedno
i „oprocentowanie” to jest drugie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, to jest wniosek formalny
o wykreślenie tych dwóch ustępów, tak?
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek powiedziała, tak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Przewodniczącej. Czy
ktoś z radnych jeszcze?
Radna Maria Sokołowska powiedziała, Pani Burmistrz, chciałam zapytać, jak w tej chwili
prowadzona jest sprzedaż lokali? Czy nie jest prowadzona na raty? Czy ta uchwała nie jest
korzystniejsza, aniżeli ta, która w tej chwili funkcjonuje? Tu jest napisane, że „może być rozłożona na
raty”, tutaj decyzja należy do Pani. Nie musi być, ale jeżeli zajdzie sytuacja, wtedy można rozłożyć na
raty. Jeżeli jej nie ma, to jest decyzja Pani Burmistrz i Pani Burmistrz decyduje o tym, czy rozkłada na
raty. Tu nie jest obligatoryjnie napisane, że musi być rozłożona na raty, a w tej chwili funkcjonuje taka
zasada sprzedaży na raty lokali.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Pani Radna, niestety nie sprzedaje się. Obecnie
funkcjonuje uchwała, że sprzedaż lokali mieszkalnych jest tylko i wyłącznie za gotówkę. Jest
możliwość sprzedaży na raty, ale tylko lokali użytkowych. Natomiast, jeżeli chodzi o mieszkania,
funkcjonuje to od bodajże 2005 roku, cały czas jest za gotówkę. Koszty pokrywali nabywcy, była
informacja do nabywców. Są to bardzo wysokie koszty, proszę Państwa. Sam podział geodezyjny
działki pod budynkiem to jest kwota rzędu około 2 000 zł, inwentaryzacja drugie 2 000, jeszcze
dodatkowo wycena, to są koszty przygotowania przy pierwszej sprzedaży około 4 000 zł. Czy gmina
ma pieniądze w budżecie? Zabezpieczyliście Państwo nam takie, na realizację tej uchwały? Nie.
Radny Bernard Szostak powiedział, ja jeszcze chciałem się zapytać. Mieszkania, które do chwili
obecnej są przygotowane na sprzedaż. Ten, kto wyceniał te lokale, ja myślę, że nie wykonał swoich
wszystkich obowiązków, ponieważ, daję przykład na Dolnej 11. Tam jest typowy bałagan w tym. Tam
okna są prawie dziurawe, wchodzą koty przez okna. Drzwi są niewstawione i jedynie, co jest ubikacja
zrobiona. Pieca tam nie ma i kupe śmieci tam na tym leży. Ja myślę, że to nie będzie ktoś chciał w ogóle
kupić. Tam jest tak bałagan w tym. Okna są dziurawe, czyli okna są zabite gumą. Stan techniczny jest
niedopuszczalny tego.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Radny. Rzeczoznawca wycenia stan zastany
i mieszkania są sprzedawane na wniosek najemcy. Nikt nikogo nie zmusza, najemca składa wniosek,
sam wyraża na to wole i rzeczoznawca wycenia, tak jak mówię, stan zastany.
Radny Bernard Szostak powiedział, no to, więc, wie Pani. Przepraszam, jeszcze dokończę. To
najprawdopodobniej już długo stoi i będzie jeszcze długo stało, żeby ktoś to wziął, bo ja bym tego
w ogóle nawet za darmo nie chciał.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni radni. Fakt, że uchwała
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zawiera sformułowanie, że koszty ponosi gmina. Ja mam teraz z drugiej strony to pytanie. Jeżeli gmina
poniesie koszty, tak samo te koszty później może doliczyć do ceny, sprzedając nieruchomość, tak? Czy
to będzie grunt, czy to będzie lokal.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, niestety nie. Gmina dolicza koszty dokumentacji
tylko do ceny przetargu. Do sprzedaży w trybie przetargu. Taki był zapis w uchwale. Jest w przepisach
ustawy o gospodarce nieruchomościami, że cena nie niższa, niż wycena biegłego. W związku z tym
zapisem doliczamy koszty do ceny wywoławczej. Natomiast tutaj nie mamy pola manewru i przy
pierwszych sprzedażach, proszę Państwa, informacja idzie do najemców taka, to też jest mobilizujące
dla tych ludzi, że jest możliwość rozłożenia, jeżeli jest to pierwsza sprzedaż w budynku tych kosztów
dokumentacji na kilka osób, jeżeli się Państwo „dogadacie” w budynku. Tym samym „schodzi” nam nie
jedno mieszkanie a więcej, bo te koszty się rozkłada na ilość osób. Natomiast tutaj, macie Państwo zapis
w uchwale, że ponosi to w całości gmina.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, ja próbowałem odnieść się właśnie do
przetargów, że można tę kwotę doliczyć i później, jak najbardziej je odzyskać. Taka możliwość istnieje.
Z drugiej strony, jeżeli gmina nie będzie wykładać pieniędzy na to, żeby robić inwentaryzacje, przetargi
i wyceniać coś do sprzedaży, to będziemy musieli czekać na „Bolka, Franka, czy Józka”, który
przyjdzie i powie „Szanowna Pani Burmistrz, czy władze miasta, ja chcę kupić ten lokal i daję wam
tutaj na wycenę lokalu”. To będziemy czekać w nieskończoność, szanowni Państwo. Tak mi się
przynajmniej wydaje, z mojego punktu widzenia.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Przewodniczący, aby uniknąć tutaj
wszelkich spekulacji, bo były wnioski osób takie, że gmina poniosła koszty, został złożony wniosek,
gmina poniosła koszty natomiast ktoś, jakiś najemca nie wyrażał chęci wykupu, stąd też ustanowiona
została przez poprzednią Radę jeszcze zaliczka na poczet wykupu. Jest to mobilizujące i nie ma tak,
Panie Przewodniczący, że ktoś się prosi. Tak jak mówię, jest to na wniosek najemcy, tylko gmina na tą
chwilę, no chyba, przynajmniej nie ma tutaj zapisu w budżecie, żeby miała takie pieniądze, bo byłoby
ideałem rzeczywiście, że posiadamy inwentaryzację każdego budynku. Posiadamy dokumentację,
wycenę wszystkich mieszkań, chociaż to jest nierealne, bo jak Państwo się orientujecie, wycena jest
ważna tylko rok czasu, a ktoś może nie chcieć wykupić, bo na przykład go nie stać, bo nie jest
zainteresowany, bo „coś tam”. Tak, że?
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusz Rech powiedział, mam pytanie do Pana Radcy.
Czy my możemy w tej uchwale przyjąć, na przykład, że paragraf 11 ustęp 1 wchodzi w życie, na
przykład od 1 stycznia 2012 r.? Czy jest taka możliwość?
Radca Prawny Artur Nazimek powiedział, należałoby, w takim razie na końcu - „uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia” i wtedy trzeba by dodać jeszcze, że ten paragraf wchodzi
w życie z datą późniejszą. Wydaje się, że to byłoby do przyjęcia pod względem formalno-prawnym. Tak
jak w ustawach.
Radny Bernard Szostak powiedział, ja do Pani Burmistrz. Jest osoba, która kupi od Pani mieszkanie,
od zaraz. Gotówką płaci w ciągu trzech dni. Mieszkanie o obszarze 50 - 24 metrów. Od razu kupuje i
płaci gotówką, tylko musi być takie, żeby się wprowadziła.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, czy to jest najemca? Bo to pytanie jest zasadnicze.
Radny Bernard Szostak powiedział, nie. To jest osoba, która jest zameldowana tutaj i ona chce kupić
sobie prywatnie mieszkanie.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, czy to mieszkanie jest wolne? Kolejne pytanie.
Radny Bernard Szostak powiedział, no są mieszkania wolne, to Pani wie najlepiej, które są wolne.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, proszę Pana, więc ja o wolnych mieszkaniach
otrzymuję taką informację od zarządcy. Od ZUMiKu. Jest 64 osoby na liście osób, które się ubiegają
o przydział i tym osobom zwolnione mieszkania są przydzielane. Natomiast, jeżeli będzie mieszkanie
atrakcyjne, które uważać będziemy, że cena będzie taka, że w jakiejś mierze coś pokryje, jakieś koszty
w budżecie, wtedy będzie przeznaczony do sprzedaży. Ale dopiero wtedy. Jest wolnych mieszkań,
poprosiłam zarządcę o zrobienie inwentaryzacji wolnych mieszkań. Otrzymałam taką informację od
numeru, Grunwaldzka, na przykład, od numeru 1 do 77 - okazuje się, że jest 18 mieszkań. Dalej
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czytam: sprawa w Sądzie, wyjechała za granicę - przebywa cztery lata. Gdzie jest zarządca? Proszę
Pana, to jest informacja dla mnie i co ja wiem z tej informacji? Mieszkania stoją, więc dużo jest
wolnych mieszkań, ja to wiem, ale tutaj jest sytuacja taka, że dysponuje dopiero, jak mam informację od
zarządcy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Burmistrz. Panie Radny,
w tym punkcie skupmy się nad tym, co mamy do przerobienia. Mamy do przerobienia tę uchwałę
o nieruchomościach.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, w związku z tym, że
są tutaj sprawy związane z tymi kosztami wykupu ja składam wniosek o wykreślenie paragrafu 11
i pozostawienie tego zapisu, który mówi, to jest paragraf 32, który mówi, że nabywcę obciążają koszty.
Wtedy jest jasna sytuacja, nie obciążalibyśmy budżetu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, wykreślenie paragrafu 11, jest wniosek
przyjęty.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, również w paragrafie 17, żeby wykreślić punkt 2 i 3.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, tak, ale ten wniosek już był, złożyła go
Pani Halina.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusz Rech powiedział, ja mam też wniosek formalny,
aby, tak jak tu radziliśmy się Pana Radcy, na koniec dopisać, że paragraf 11 ustęp 1 zaczyna
obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.
(ogólna polemika)
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, przegłosujemy wniosek najdalej idący
- o wykreślenie paragrafu 11. Jeżeli przejdzie wniosek o wykreślenie, wtedy nie będziemy głosować
tego trzeciego wniosku. Czy ktoś z radnych jeszcze?
Radna powiedziała, a co pozostanie jak wykreślimy paragraf 11?
(ogólna polemika na temat zgłoszonych wniosków)
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni Radni, generalnie. Paragraf
11 mówi o nieruchomościach, natomiast paragraf 32 mówi o gruntach.
(ogólna polemika na temat uchwały)
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek powiedziała, Panie Przewodniczący, może zasadnym byłoby przerobić tą uchwałę
w ogóle jeszcze raz, bo tutaj chodzi o grunty, tu chodzi o sprzedaż lokali.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, ale tu chodzi tylko o jeden paragraf. Przenieść brzmienie,
tylko bez tego zapisu o gruntach z paragrafu 32 do paragrafu 11. Będzie dobrze, Pani Burmistrz?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, z paragrafu 32 na miejsce paragrafu 11
tylko nieruchomości, bez „gruntowej”? Czy to jest wniosek?
Radna Maria Sokołowska powiedziała, tak. Tak to jest wniosek.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, czy ktoś jeszcze z radnych? Skoro nie,
głosujemy pierwszy wniosek złożony przez Przewodniczącą Komisji Budżetu. Wniosek ten mówi
o wykreśleniu ustępu 2 i 3 z paragrafu 17. Dotyczy to rozłożenia na raty sprzedaży i oprocentowania tej
sprzedaży ratalnej.
W wyniku głosowania 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (13 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy przyjęła wniosek. Ustęp 2 i 3 w paragrafie 17 został wykreślony.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, następny punkt, jaki mamy to jest
wniosek złożony przez Przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska, Panią Sokołowską i dotyczy
wykreślenia paragrafu 11 w takim brzmieniu, który jest teraz.
W wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (13 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy przyjęła wniosek. Paragraf 11 został skreślony.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, teraz kolejny wniosek Pani
Sokołowskiej. Zastąpienie skreślonego paragrafu 11 zapisem z paragrafu 32 brzmiącego: „Nabywcę
obciążają koszty przygotowania nieruchomości - wykreślamy gruntowej - do sprzedaży,
a w szczególności opracowanie dokumentacji geodezyjnej, szacunków rzeczoznawcy, okazania
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granic, zawarcia umowy przeniesienia własności, zabezpieczenia hipotecznego.”,
W wyniku głosowania 10 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujący się (13 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy przyjęła wniosek. Paragraf 11 otrzymał nowe brzmienie, jak wyżej.
Radna Barbara Jelewska powiedziała, chciałam się zapytać, bo nie jestem osobą kompetentną, czy to
rzeczywiście, jeżeli włożenie tego i te wszystkie opracowane dokumentacje, koszty do nieruchomości?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, czy ktoś z radnych jeszcze? Skoro nie
ma wniosków do tej uchwały, przejdziemy do głosowania nad całością projektu z wniesionymi
wnioskami i poprawkami.
W wyniku głosowania 9 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujący się (13 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca
2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Głuszyca. (stanowi załącznik nr 20 do protokołu).
Ad. Pkt 9.7.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejna uchwała w dniu
dzisiejszym wprowadzona do porządku na początku sesji, na wniosek grupy radnych. Jest to
uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrz Głuszycy. Projekt uchwały dostaliście Państwo do
zapoznania, każdy go ma. Czy są pytania dotyczące uchwały?
Radna Monika Rejman powiedziała, Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam
wątpliwości, co do przedstawionego projektu tutaj uchwały. Przede wszystkim chciałam zapytać,
czym podyktowana jest decyzja obniżenia wynagrodzenia Pani Burmistrz w tak krótkim czasie
sprawowania tak bardzo odpowiedzialnej funkcji. Jest to, chcę przypomnieć druga już taka decyzja
o obniżeniu wynagrodzenia. Uważam, że temat jest tak ważny i tak jak inne podejmujemy decyzje,
uchwały przechodzą przez poszczególne komisje, proponuję, aby pochylić się nad tym tematem na
Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansów.
Radna Barbara Jelewska powiedziała, tutaj dzisiaj żeśmy absolutorium udzielili Pani Burmistrz,
to jest bardzo dla nas niezrozumiałe, rzeczywiście, że taki wniosek jest dzisiaj poddany
i uzasadnienia, które, po prostu naprawdę są nie do przyjęcia te uzasadnienia. Pół roku, siedem
miesięcy sprawowania tej funkcji przez Panią Burmistrz, żeby taka decyzja była podejmowana
przez Państwa.
Radna Halina Bisek powiedziała, ja chciałam się zapytać. Jeżeli tak dbamy o budżet gminy, co
z naszymi dietami? Czy też nie należałoby tego zmienić?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Pani Przewodnicząca. Nasze diety
zostały obniżone na początku kadencji.
Radna Halina Bisek powiedziała, ale Pani Burmistrz pensja też.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń zapytał, Pani Burmistrz pensja też?
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech zapytał, a miała przedtem jakąś pensję?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący,
chciałam tylko powiedzieć w kilku słowach, że pracuję rzetelnie i uczciwie, jak mogę i potrafię
najlepiej po to żeby były efekty i mieszkańcom żyło się lepiej, a decyzja należy do Państwa.
Radna Monika Rejman powiedziała, proszę Państwa, chciałabym tu nawiązać do wypowiedzi
mojej poprzedniczki, Pani Radnej Jelewskiej. Sytuacja adekwatna, do chyba sytuacji wałbrzyskiej,
gdzie prezes strefy ekonomicznej otrzymuje nagrodę, a po przerwie jest, po prostu odwołany ze
swojego stanowiska. I tutaj dzisiaj właśnie taka decyzja. Udzielenie absolutorium, przyjęcie
sprawozdania finansowego i następnie ta uchwała.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, wcześniej było to motywowane, że
absolutorium udzielamy dla poprzedniego burmistrza.
Radna Monika Rejman powiedziała, chciałabym się jeszcze odnieść tutaj do uzasadnienia, które
Państwo podajecie, że Pani Burmistrz nie podjęła skutecznych działań zmierzających do
zwiększenia dochodów gminy, jak również nie przedstawiła planu rozwoju gminy, w tym rozwoju
gospodarczego. Czy ktoś z Państwa tu mógłby mi to po prostu poszerzyć, wyjaśnić?
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Mieszkaniec Głuszycy Edward Bielawski powiedział, przepraszam, że zabieram głos, tak to
troszkę wygląda, że ja może jestem adwokatem Pani Burmistrz, ale tak nie jest, bo jakikolwiek
byłby burmistrz dzisiaj nowy, to tak samo bym powiedział to, co chcę powiedzieć. Ja nie wiem,
jakie było wynagrodzenie poprzedniego burmistrza i jakie jest wynagrodzenie obecnej Pani
Burmistrz. Podejrzewam, że jest niższe, z tego, co tutaj słyszę, że jest niższe od poprzedniego
burmistrza. A mam taką uwagę, że jest tu wielu radnych, którzy byli w poprzedniej kadencji i mimo
tego, że sytuacja gminy nie polepszała się z dnia na dzień, a wręcz widzimy, mimo tego, że dzisiaj
było udzielane absolutorium, że gmina nadal jest zadłużona, że nie ma aktualnie na bieżące
wydatki, że trzeba zaciągać kredyty, żeby zwrócić należności, zobowiązania. To nie mieliśmy
wtedy żadnych uwag, co do tego, żeby poprzedniemu burmistrzowi, mimo to, wynagrodzenie
podnosić za jakiś okres czasu. Dzisiaj, gdy mamy burmistrza, który stara się, pracuje praktycznie
siedem miesięcy, któremu już obniżono wynagrodzenie w stosunku do poprzedniego burmistrza,
który jest zaangażowany, naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój gminy. Pewnie, że w ciągu siedmiu
miesięcy cudów się nie zrobi, a nawet w ciągu dwóch lat, jeżeli jest taki stan gminy. Ja myślę, że
nie można podchodzić w ten sposób do sprawy, bo to wygląda, jakby to był odwet, no chyba nie na
tym polega, prawda? Jeżeli po roku Państwo stwierdzicie, czy po półtora, że Pani Burmistrz
faktycznie nie zasługuje na te pieniądze, wtedy można ewentualnie rozmawiać, ale nie można
dzisiaj oceniać już za siedem miesięcy działalności, kiedy niewiele można zrobić, tym bardziej jak
się nie ma pieniędzy. To tyle, jako mieszkaniec gminy.
Radna Barbara Jelewska powiedziała, proszę Państwa, ta płaca, która była podjęta w pierwszej
wersji, to było już obniżenie tysiąca złotych, na co się Pani, wtedy Burmistrz zdecydowała o 500 zł,
potem Państwo zdecydowali, że jeszcze o 500, to jest 1 000 zł, i to właśnie razem żeśmy
z Państwem, po prostu podjęliśmy tą płacę i teraz, po tych siedmiu miesiącach właśnie stajecie
w takiej opozycji, że właśnie obniżyć pani pensję. Właśnie poprzez te dziwne uzasadnienia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni Radni, zamykam
dyskusję na temat tej uchwały. Każdy podejmie decyzję zgodnie ze swoim sumieniem, tak
przypuszczam, tak że przejdziemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały
w sprawie wynagrodzenia Pani Burmistrz Głuszycy, w proponowanej kwocie, jaka znajduje się na
projekcie uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry.
W wyniku głosowania 7 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujący się (13 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca
2011 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Głuszycy. (stanowi załącznik nr 21 do protokołu).”
Ad. Pkt 10
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejny punkt porządku obrad.
Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, proszę w imieniu mieszkańców o sprawdzenie stanu
technicznego drogi osiedlowej bloków, które są blisko lasu i jeżeli jest taka możliwość o naprawę
tej drogi, na remont nie mamy pieniążków, więc przynajmniej o wyrównanie nierówności.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń zapytał, czy Pani Burmistrz odpowie teraz?
Radny Jerzy Marszał powiedział, zwrócił się do mnie mieszkaniec Łomnicy, konkretnie Pan
Rudnicki. Droga z osiedla na łomnicę jest traktowana jako deptak w okresie letnim i jest bardzo
zaśmiecana. Czy nie można by, co jakieś 500 m ustawić pojemnika na śmieci?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, proszę o złożenie interpelacji na piśmie.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, Pani Burmistrz, od początku kadencji walczę o rów R-20.
Był zrobiony przegląd całego rowu z udziałem Rady Sołeckiej, Pana Sołtysa, moim, Zastępcy
Burmistrza. Zostały wytypowane posesje, przy których powinien zostać wykonany remont.
Otrzymałam odpowiedź na piśmie, że będą realizowane zadania: przy posesji nr 6, której nie ma
w tym wykazie. Posesji nr 20, której nie ma w tym wykazie. Jest posesja między 20 a 24. Proszę
o wyjaśnienie. Co innego było ustalane i było mówione, przy udziale Sołtysa i Rady Sołeckiej, że
będą typowane miejsca najbardziej zagrożone, a okazało się, że są to zupełnie inne miejsca. Nie
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wiem skąd to się wzięło? W tej chwili są skargi, rozmawiano ze mną, prawdopodobnie u Pana
Zastępcy była osoba, która interweniowała w tej sprawie, gdyż ustalenia nie są realizowane. Była
mowa o Wiejskiej 10, które to zadanie z I etapu nie zostało zrealizowane. Było przygotowane
pismo ze skargą do Ministra, który dał środki na to, jednakże wstrzymaliśmy się myśląc, że ta
sprawa będzie realizowana przy II etapie, a są zupełnie inne zadania. Proszę o wyjaśnienie.
Patrzyłam w BIPie, okazuje się, że tak: w przetargu było podane Wiejska 8, a faktycznie jest to
zadanie przy Spółdzielców 2, natomiast w odpowiedzi mam Wiejska 6. To się nie trzyma, za
przeproszeniem „kupy”, takie informacje, jakie ja uzyskałam. Chciałabym wiedzieć, kiedy będzie
przetarg na place zabaw te, które były zaplanowane? Chodzi również o łącznik, drogę między
Łomnicą a Grzmiącą, Pan Sołtys już kilkakrotnie zgłaszał, że są tam usterki. Jest jeszcze okres
gwarancji, żeby to wykorzystać, żeby te usterki zostały zlikwidowane.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, proszę o złożenie interpelacji na piśmie.
Odpowiem.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, odnośnie R-20 też? To już będzie 4 interpelacja w tej
sprawie.
Radny Jan Chmura powiedział, pozwolę sobie na kilka uwag dotyczących odpowiedzi na złożone
interpelacje 30 maja. Na zapytanie dotyczące, kiedy będzie wymienione ogrodzenie terenów
zielonych przy ul. Bohaterów Getta, otrzymałem odpowiedź Zastępcy Burmistrza w czasie sesji.
Nie oczekiwałem odpowiedzi pisemnej. Tymczasem, na to zapytanie otrzymałem dwukrotnie
odpowiedź pisemną. Pierwszą 14 czerwca podpisaną przez Zastępcę Burmistrza, która była
konkretna, bez zbytecznego komentarza. Drugą odpowiedź, zaznaczam, na to samo zapytanie,
otrzymałem od Pani Burmistrz trzy dni później, która zawiera złośliwości pod moim adresem. Otóż
wyjaśniam, że problem wymiany wspomnianego ogrodzenia był podnoszony w poprzedniej
kadencji przeze mnie, razem z radnym Pieroniem, Szostakiem, Panią Chilińską, po komisyjnym
przeglądzie Gminy pod kątem porządku i estetyki. Zadanie to zostało zakwalifikowane do
remontów bieżących na 2011 rok, dlatego nie ujęto go w inwestycjach, stąd też moje zapytanie, nic
ponadto. Jeśli Pani pyta o sugestie wskazujące uzyskania środków na powyższe zadanie, to
wskazuję, m. inn. sprzedaż lokalu po byłym kinie, przeniesienie świetlicy z plebani do Szkoły nr 2,
sprzedaż obiektu po byłym szpitalu. W nawiązaniu do mojej interpelacji dotyczącej ogłoszenia
przetargu na budynek byłego szpitala na cele medyczne, Pani Burmistrz udzieliła mi odpowiedzi
niezadowalającej. Otóż, nie ma uzasadnienia dla sześciomiesięcznej bezczynności Urzędu w tym
zakresie. Dalsze odkładanie terminu przetargu na III lub IV kwartał, lub rozważanie przeznaczenia
tego obiektu z pominięciem przetargu, jest według mnie nieuzasadnione. Przypomnę Pani Burmistrz,
jako wieloletniemu pracownikowi Urzędu, że nie było możliwe ogłaszanie przetargu na wyżej
wymieniony obiekt wcześniej, bowiem obowiązywała umowa z dr Jackiem Kuletą. Przepraszam, za
zbyt długie, może wyjaśnienie, ale komentarze Pani Burmistrz mnie do tego zmusiły.
Radny Bernard Szostak powiedział, ja mam takie zapytanie. Rewitalizacja centrum Głuszycy, na
wniosek wydano 100 000 zł. Odrzuca się uchwały wspólnot mieszkaniowych, ponieważ, nie dotarły
do Pani na czas.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, proszę wystąpić z zapytaniem do mnie na
piśmie, ja do Pana odpiszę.
Radny Tomasz Trawczyński powiedział, ja chciałem spytać Panią Burmistrz, czy wpłynęło pismo
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej do Pani Burmistrz na temat zatrudnienia konserwatora
sprzętu? Jakie jest zdanie Pani na ten temat?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, pracownik, który przebywa w tej chwili na
urlopie przyjdzie 5 lipca, będzie rozpatrzona sprawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń zapytał, czy ktoś z radnych jeszcze ma
pytania? Pozwolę sobie złożyć interpelacje. Pierwsza interpelacja, którą przekazywałem już
telefonicznie Pani Burmistrz, dotyczy mostu przy ul. Kościuszki. Czy tam była już przeprowadzona
wizja? Jest w tak żałosnym stanie, że ktoś sobie może tam krzywdę zrobić.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, tak była i reanimacja też będzie
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przeprowadzona.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, super. Druga interpelacja, którą
już monitoruję od dłuższego czasu, za tamtej kadencji też już miała miejsce. Rów i pobocza przy ul.
Gdańskiej. Jest to droga gminna, a wygląda tak żałośnie, szanowni Państwo, że no, nie będę się
wypowiadał, pozostawię to do myślenia. Szczególnie chodzi o ten rów, gdzie ta woda, szczególnie
po intensywnych opadach płynie środkiem drogi i niszczy asfalt. To tyle, jeśli chodzi o moje
interpelacje. Czy ktoś jeszcze z Radnych, Sołtysów?
Sołtys Kolc Barbara Sokołowska powiedziała, ja chciałam zapytać, czy są poczynione
jakiekolwiek kroki w kierunku świetlicy w Kolcach, gdyż jest zamknięta, naprawdę na szczelnie.
Myśmy tam włożyli naprawdę dużo pracy i dużo swoich pieniędzy. W tej chwili te wszystkie
obrusy są zamknięte. Wypożyczyłam klucze na jeden dzień, żeby zrobić zebranie, niestety
musieliśmy wynieść stoliki i krzesła przed świetlicę, gdyż tam jest taki fetor, że nie szło po prosty
siedzieć. Jest niewietrzone. Jest lato. Przez całą zimie pilnowaliśmy tego, wietrzyliśmy, a w tej
chwili jest szczelnie zamknięte. Wszystko pleśnieje. Praktycznie nikt ze wsi nie ma dostępu ani do
kluczy, ani do świetlicy, żeby przynajmniej pójść tam i przewietrzyć. Coś jest nie tak. Nie jest to
nowa sprawa, bo już troszeczkę trwa
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Pani Sołtys, ja poproszę Panią Dyrektor
o odpowiedź.
Dyrektor CK-MBP Magdalena Jarosz powiedziała, Pani Sołtys, sytuacja wyglądała tak. Była
pani u mnie na spotkaniu. Rozmawiałyśmy prywatnie. Ponieważ nie posiadam środków na
zatrudnienie instruktora do wietrzenia świetlicy, naprawdę, nie posiadam takich środków,
zaproponowałam Pani Sołtys, bo wydawało mi się, że pełni Pani funkcję społeczną i w związku
z tym dobro nasze wspólne leży Pani również na sercu, zaproponowałam, żeby Pani nieodpłatnie,
raz na jakiś czas stała się gospodarzem i tą świetlice wietrzyła. Otrzymałam odpowiedź: dziękuję,
społecznie się napracowałam. Żeby mieć pewność, że dobrze zrozumiałam odpowiedź, zapytałam
po raz kolejny przy pracowniku Centrum. Po raz kolejny otrzymałam odpowiedź, że bez pieniędzy
Pani tego robić nie będzie, w związku z tym, ja nie mam środków na zatrudnienie instruktora do
wietrzenia świetlicy.
Sołtys Kolc Barbara Sokołowska powiedziała, w uzupełnieniu. To nie było, że Pani daje mi
klucze na wietrzenie, tylko na zajmowanie się świetlicą i zajęciami. Gospodarz też prowadził
zajęcia.
(dyskusja między Paniami)
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowne Panie, ja mam tylko
jeden wniosek w tej materii. Jak dużo kosztuje, przepraszam, podjechanie do Kolc i otworzenie
okien, żeby ten budynek przewietrzyć? Może zacznijmy od tego, czy to w ogóle wymaga jakichś
nakładów finansowych?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Przewodniczący, z całym szacunkiem,
to Pani Dyrektor ma podjechać i wietrzyć świetlice? Jak tutaj nie może pracownik, Pani Sołtys,
przepraszam, domówić się z Panią Dyrektor? No proszę Państwa?
Radna Maria Sokołowska powiedziała, Pani Burmistrz, ale za mienie gminne ktoś odpowiada, to
jest dekapitalizacja mienia gminnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, to jest już przekazane?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, jest przekazane, ale sytuacja jest teraz
wyjątkowa.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, ale za to odpowiada Pani Burmistrz, to jest odpowiedzialność.
Sołtys Kolc Barbara Sokołowska powiedziała, to jest odpowiedzialność materialna. Jak ja mogę,
po prostu? Oczywiście ja mogę i ja będę wietrzyć, ale komu i kto zaufa i odpowiedzialność weźmie
za całość świetlicy?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, ja myślę, Pani Sołtys, że jak zwróci się Pani
na piśmie z tą swoją sprawą do Pani Dyrektor, na pewno będzie to załatwione prawnie, tak jak
powinno być.
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Sołtys Sierpnicy Krystyna Gołębiowska powiedziała, ja chciałam poinformować o takiej sprawie.
Bardzo często w ostatnim okresie bardzo często na drodze gminnej, łączącej Sierpnicę z Walimiem
odbywają się rajdy samochodowe. O tych rajdach ja nie jestem informowana, dowiaduję się w dniu,
kiedy rajd się odbywa, dowiaduję się od mieszkańców, że coś się dzieje i mieszkańcy maja po
prostu pretensje, że nie wiedzą wcześniej, że coś takiego ma miejsce. W związku z tym, prosiłabym
bardzo o informowanie, że będzie rajd się odbywał, a ja ze swojej strony poinformuję
mieszkańców, którzy będą zainteresowani taką sprawą. Druga rzecz, to chciałam spytać, kiedy
będzie nowe wyposażenie świetlicy? To, które miało być tak szybciutko? Chodzi mi o te stoły,
krzesła, telewizor, odtwarzacz.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Pani Sołtys, chciałam Panią przeprosić, jeżeli
nie otrzymała Pani takiej informacji, ale wydałam osobiście polecenie Panu Piotrowi Wąsikowi,
aby z Panią omówił ten temat, to testowanie drogi. Nie zrobił tego, porozmawiam z Panem
Wąsikiem, wyciągnę konsekwencje. Natomiast, jeżeli chodzi o doposażenie tych świetlic,
pracujemy nad tym, lada moment będzie sprawa realizowana.
Radny Jan Chmura powiedział, ja mam propozycję. Została uruchomiona „Biedronka”, tam
rosną przed nią, takie trzy, nieudane, zasłaniające tą „Biedronkę” drzewa. Czy nie można byłby ich
wyciąć?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, na wycięcie drzew, gmina, sama sobie wyciąć
nie może. Te drzewa rosną na prywatnej posesji Pana Krokowicza. To jest prywatna posesja i Pan
Krokowicz musiałby się zwrócić do gminy o wyrażenie zgody.
Radny Bernard Szostak powiedział, ja mam takie pytanie. Chodzi o audyt finansowy dla Spółki
ZUMiK. Nie wiem, czy Pani pozwoli, żebym zabrał głos w tej sprawie? Ja zwróciłem się do
prawnika, do Wrocławia, który jest uprawniony i dostałem wszystko, od page 1 do page 24. Jak
wygląda z opinii Spółka, po prostu, nie kwalifikuje się prawnie do. Ale jeżeli było takie
przedsięwzięcie Rady Nadzorczej, czy to musiało być? Czy to jest przymusowe? Czy tylko
w związku z tym, że uchwała powstała przez Radę Nadzorczą? Może Pani udzielić takiej
informacji?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Radny, informowałam na spotkaniu, na
którym Pan też był, uczestniczył. Została taka decyzja podjęta, ze względu na to, że muszę do 30
czerwca udzielić absolutorium Panu Prezesowi. W związku, z czym muszę mieć też wiedzę, co
zastałam? Na jakim to jest etapie? Jeszcze dla informacji Pana, podjęte zostały działania, Pan
Prezes już chyba też wie, będzie inny audytor, cena będzie znacznie obniżona od tej kwoty, która
tutaj była podana na zebraniu.
Radny Bernard Szostak powiedział, bo wie Pani, że Spółka nie spełnia takich warunków. Ja mogę
Pani dać te dokumenty, przekopiować. To jest prawnik, który zajmuje się tylko i wyłącznie
spółkami. Te dokumenty to jest 24 sztuki. Czyli, moim zdaniem to, na podstawie rozmowy Pani
z Radą Nadzorczą, żeście taką decyzję podjęli. Tylko i wyłącznie.
Radny Roman Czepil powiedział, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz. Ja mam takie pytanie,
bo ostatnio zauważyłem, że jest chyba jakiś problem z obiegiem dokumentów między Gminą,
szkołami, wszystkimi jednostkami. Ja mam takie pytanie, bo moim zdaniem, najlepiej byłoby
wprowadzić w gminie standardy ISO, które by uregulowały ten proces przekazywana dokumentów.
Ewentualnie propozycja, wprowadzanie elektronicznego obiegu dokumentów. Nie wiem, czy to
ułatwiłoby wszystkim, jest to temat do przedyskutowania. Natomiast zauważyłem taki problem
i ewentualnie prosiłbym o rozpatrzenie tego, żeby po prostu Gmina, no te dokumenty gdzieś nie
ginęły i miały określone terminy realizacji, odpowiedzi i składowania tych dokumentów.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Przewodniczący, pozwoli Pan, że na to
pytanie odpowie Pan Sekretarz?
Sekretarz Gminy w zastępstwie Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Przewodniczący, Pani
Burmistrz, szanowni Państwo ja zastępuję Sekretarza Gminy, bo tutaj była początkowo wątpliwość,
w jakiej roli ja tu jestem. Pod nieobecność chorej Pani Sekretarz, Pani Burmistrz powierzyła mi te
obowiązki, więc ja od mniej więcej dwóch tygodni, trzech właściwie już prawie, staram się
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rozpoznać sytuację i zapewniam Pana Radnego, że te uwagi, o których Pan mówił są zasadne.
Rzeczywiście, jest pewien problem, który tu zastaliśmy, być może nieobecność długotrwała Pani
Sekretarz spowodowała taki stan, gdzie Urząd ma, nieco rozregulowany, nazwijmy to, obieg
dokumentów. Zrobimy wszystko, żeby w ciągu najbliższych, myślę miesięcy dwóch, przynajmniej
tak sobie zakładam, przynajmniej. Jeśli sytuacja będzie taka, że będę tutaj nadal pracował, postaram
się dopracować tą procedurę, wypracować mechanizm, który pozwoli uniknąć takiego zjawiska, że
dokumenty gdzieś się, pomiędzy momentem, od kiedy wejdą do Urzędu a biurkiem Pani Burmistrz
i potem zwrotnie do osoby, która pisała, są jakby za długo na biurku urzędnika, bo to ten problem jest
i stąd później są te różne sytuacje, których, czy interesanci, czy Państwo jesteście, czy inne osoby
zewnętrzne są zaniepokojone tym, że nie otrzymują odpowiedzi albo otrzymują odpowiedź po czasie.
Ja z góry chcę przeprosić, że ten czas może potrwać jeszcze nieco, bo mechanizm, rzeczywiście jest
rozregulowany. To nie jest wina, ani jakby niestaranność urzędników, ani tym bardziej, tutaj,
w jakimś sensie, mamy głos też dotyczy prywatnie, na temat wynagrodzenia Pani Burmistrz. To nie
jest efekt działania, czy jakby niestaranności ze strony Pani Burmistrz. Jest mechanizm
rozregulowany, bo nie miał właściwego nadzoru, za który odpowiada sekretarz gminy, tak
naprawdę. Jeżeli Państwo zachcecie nieco zaufania okazać, to dwóch, trzech miesięcy potrzeba,
żeby ten mechanizm z powrotem ustawić właściwie. Naprawdę, bardzo na tym nam wszystkim
zależy. Ja nie jestem mieszkańcem Głuszycy, proszę Państwa i tym bardziej mam spojrzenie świeże,
bardzo takie neutralne, bo ja Państwa niektórych, widzę po raz pierwszy dzisiaj tutaj na oczy.
Państwo pewnie niektórzy też mnie. Chciałbym bardzo, żeby samorząd Głuszycy wypracował sobie
taki mechanizm, w którym wszyscy będą czuli się jego uczestnikami. Państwo Radni również.
Chciałbym, żebyście Państwo mieli w tym realny udział, żeby sytuacja, w której, jakaś interpelacja,
jakieś zapytanie, jakiś problem nie znajduje odpowiedzi w czasie, jakim jest oczekiwany, to nie wynika
ze złej woli, czy niechęci, czy braku pracowitości Pani Burmistrz. Ja zdążyłem zaobserwować, stać
mnie na obserwację z zewnątrz. Ja jestem byłym burmistrzem i mam prawo twierdzić, że praca Pani
Burmistrz jest bardzo rzetelna i bardzo staranna. Jest osobiście bardzo zaangażowana w to.
Szczerze mówiąc, ja też nie podjąłbym współpracy z osobą, do której nie miałbym przekonania, że
pracuje nie tylko „na godziny”. To jest moja jakby ocena, na te dwa, trzy tygodnie. Chciałbym, żeby
Pan Radny, wszyscy Państwo tu obecni, mieszkańcy przede wszystkim, bo to jest chyba
najważniejsze dla nas wszystkich, czuli się zadowoleni z pracy Urzędu, bo podatnicy utrzymują ten
Urząd i muszą mieć przekonanie, że to, co z ich portfela wpływa do kasy wspólnej jest dobrze
użytkowane i dobrze konsumowane, ku pożytkowi Gminy. Ja przepraszam, jeśli zdarzają się
jeszcze takie sytuacje, naprawdę staramy się od dwóch, czy trzech tygodni bardzo intensywnie z
Panią Burmistrz i Panią Skarbnik ten mechanizm naprawić tak, aby on skutecznie funkcjonował dla
dobra mieszkańców Głuszycy.
Radna Maria Sokołowska zapytała, Pani Burmistrz, kiedy Pani Wszołek kończy się ten okres
sześciu miesięcy?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, nie mogę takiej informacji udzielić. Dane chronione.
Radna Monika Rejman powiedziała, chciałabym, w imieniu uczestników projektu „Partnerstwo
Tajemniczy Trójkąt” podziękować Panu Przewodniczącemu, Panu Wiceprzewodniczącemu oraz
Radnym, którzy uczestniczyli w dniu 11 czerwca w warsztatach, w ramach, których opracowywany
jest dokument dotyczący „Lokalnej Strategii Rozwoju”. Serdecznie dziękuję za przybycie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń zapytał, czy są jeszcze zapytania? Nie było.
Ad. Pkt 11
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejny punkt porządku obrad.
Sprawy różne.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Przewodniczący, ja do Pana osobiście.
Ja bardzo chciałabym poprosić, żeby nie powtarzały się takie sytuacje jak teraz, że komisje zwołują
się na, przepraszam za wyrażenie, na za 5 dwunasta. Nie są informowani o tematach i o bieżących
sprawach, jakie wchodzą na posiedzenia poszczególnych komisji. Wiele rzeczy, wiele spraw
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uniknęłoby się tutaj na sesji. I nerwów i może jakichś tutaj niepotrzebnych nieporozumień, gdyby
była szansa uczestnictwa mojego, Pani Skarbnik, czy Pana Sekretarza, czy też pracowników.
Ja dzisiaj się dowiaduję to, co mi tutaj Pani Radna, Pani Przewodnicząca była uprzejma zauważyć,
że, no, pytam, nawet Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy są ustalone terminy spotkań.
Pani Uli Zaleskiej, nie ma takiej wiedzy. Nikt nie wie. Wszystko, no to jutro, pojutrze. Proszę
Państwa nie może to tak funkcjonować, ja bardzo proszę Pana Przewodniczącego o zmobilizowanie
tutaj przewodniczących poszczególnych komisji, żeby te posiedzenia komisji, ja wiem, że są
specyficzne przypadki, były ustalane w miarę możliwości według jakiegoś harmonogramu.
Żebyśmy my wszyscy i pracownicy Urzędu mogli też w miarę potrzeb, bo są takie potrzeby, na
komisji, jak widać tutaj nie wszystkie informacje, dopiero teraz są przekazywane na sesji, a można
byłoby to, wiele spraw obgadać, że tak powiem kolokwialnie i ustalić na komisji. Tak, że to jest
taka moja osobista prośba do Pana Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, staram się zazwyczaj robić tak, że
jeżeli wpływają jakieś pisma do Biura Rady, jestem informowany przez Panią Ulę. Telefonicznie
informuję przewodniczących komisji danych, że mają pocztę, którą zadziennikowałem do odbioru,
mają sobie opracować, wypracować jakiś model. Uważam, że praca zazębia. Jeżeli dostajemy
dokumentację na sesję dzień po terminie, o której mówiłem już miesiąc wcześniej Pani Burmistrz,
że sesja będzie 27 czerwca, a ja nie mogę wysłać dokumentów 14 dni przed i „na siłę pcham”
dokumenty dotyczące sprawozdania z realizacji budżetu i absolutorium, a w dzień następny po
terminie „dopycham” resztę dokumentów, bo pracownicy Urzędu się nie wyrobili, no to, to nie jest
moja wina. Ja wtedy, jeżeli radni dostali już dokumentację dotyczącą zagadnień, które będą na sesji,
to przewodniczący wiedzą, że to dotyczy Komisji Budżetowej. Ja nie będę każdego przewodniczącego,
Pani Burmistrz, za rączkę prowadził i mówił, kiedy ma zwołać spotkanie. Jeżeli jest coś pilnego, no
nie wiem, może tylko ja to tak odbieram a przewodniczący inaczej, to staram się dzwonić,
informować, że jest coś, czym się powinna dana komisja zająć. Tak, że nie wiem, gdzie tutaj tkwi
sedno tego, że to nie zazębia.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, już powiem, oczywiście sprawy bieżące jak
najbardziej, bo są, tak jak już wspomniałam wcześniej są sprawy, no prawie na ostatnią chwilę do
przedyskutowania, pochylenia się przez członków komisji. Chodzi mi o to, że każda komisja ma
swój plan pracy i według planu pracy też powinny być ustalone, tak jak tu Pan Przewodniczący był
uprzejmy ustalić z Radą termin sesji, tak myślę, że przewodniczący powinni ustalić swoje terminy
posiedzeń. Oczywiście, tak jak mówię, podkreślam, nie dotyczy to spraw, które są nagłe i trzeba je
omówić.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Pani Burmistrz, odniosę się
jeszcze do tego, szkoda, że musimy tak polemizować na forum. Dla mnie to wygląda w ten sposób,
że jeżeli komisja sobie przyjęła plan pracy, zaakceptowała go Rada Miejska, no to proszę
wybaczyć, ja nie będę dzwonił do Pani Sokołowskiej, czy do Pani Bisek i mówił: w planie pracy na
czerwiec macie to i to, więc macie spotkanie 11, widzę was w Urzędzie. Każdy przewodniczący ma
plan pracy i widzi, że w czerwcu ma to, że ma tamto i on zwołuje w terminie, kiedy dogada się
z radnymi spotkanie. Oni mają wypracować wnioski, które zostaną przedstawione Radzie tutaj na
forum. Nie rozumiem zastrzeżeń.
Przewodnicząca Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maria
Sokołowska powiedziała, może ja powiem na przykładzie naszej Komisji. My zawsze
z wyprzedzeniem tygodnia zawiadamiamy pracownika, że odbędzie się posiedzenie Komisji. Na
ostatniej sesji powiadomiłam Zastępcę Burmistrza, ponieważ Pani nie była obecna, podałam datę
posiedzenia, podałam też dokumenty, jakie będą potrzebne i niestety tych dokumentów nie było.
Nie ma takiej sytuacji, że my z dnia na dzień zwołujemy posiedzenie Komisji. Zgodnie z planem
pracy, przynajmniej ja, zawiadamiam tydzień wcześniej pracownika i mówię, jakie potrzebne są
dokumenty. Nie jest to robione ad hoc, czy akurat w ostatniej chwili. Nie ma takiej możliwości.
Przewodniczący ustala sobie, bo nie każdemu członkowi Komisji może pasować ten termin, czyli
nie ma takiej możliwości, żeby ustalić stały termin posiedzeń Komisji, bo są różne sytuacje. Tak
27

przynajmniej pracuje moja Komisja.
Radny Jerzy Marszał powiedział, ja chciałbym jeszcze dodać do słów Pani Marii. Złożyliśmy
w połowie marca, chodziło o zabezpieczenie wywozu tych nieczystości, śmieci i do tej pory nie
spłynęło to do Pani Marii.
Przewodnicząca Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maria
Sokołowska powiedziała, była również sprawa wodociągów, gdzie myśmy dwukrotnie próbowali tę
sprawę analizować, Pani Burmistrz, byłam w takiej sytuacji, że nie było materiałów, myśmy to
zrozumieli, planujemy 6 lipca posiedzenie Komisji, co tutaj mówię w tej chwili. Prosimy, żeby te
materiały spłynęły, odnośnie wodociągów, o które żeśmy prosili.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, materiały, Pani Przewodnicząca są dawno już
przygotowane, dziękuję za ten termin. Na pewno będę uczestniczyć i przedłożę te dokumenty.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, ktoś z radnych jeszcze? Sprawy
różne, proszę mieszkańców.
Mieszkaniec Sierpnicy Piotr Iwanicki powiedział, ja odnośnie tych rajdów organizowanych na
drodze z Walimia do Sierpnicy. W dniu wczorajszym odbył się rajd od godziny siódmej do godziny
osiemnastej. Zamknięte wszystkie drogi. Jako mieszkaniec nie mogłem uczestniczyć w mszy
świętej. Żadnych informacji nie było na temat tego rajdu. Pojazdy poruszały się z prędkością, tam
jest ograniczenie w kierunku Walimia - 40 km/h. Pojazdy jeździły 140, 160. Niech się ktoś odważy
iść taką drogą, gdzie nie ma poboczy, gdzie są przepusty, gdzie w każdej chwili samochód może
polecieć na kogoś. Nie było żadnej informacji, żadnych ostrzeżeń, drogi wszystkie pozamykane.
Mieliśmy podobną sytuację w godzinach nocnych od godziny 22 do 2.30 dwa tygodnie przed
Świętami Wielkanocnymi. Był jakiś dziki rajd samochodów terenowych, organizatorem był Pan
Panek, było to zgłoszone do Pani Burmistrz, nie wiem czy zostały wyciągnięte jakiekolwiek
konsekwencje. Mieliśmy zakłócenie ciszy nocnej, bardzo wątpliwą przyjemność takich rajdów.
Z drugiej też strony, chciałbym powiedzieć, że droga do mnie, od strony Sierpnicy, pobocza nie są
w ogóle wykoszone, stwarza to niebezpieczeństwo także, na codzień dla innych użytkowników. W tej
chwili miałem okazję przejść się tą drogą. Wątpliwą okazję i wątpliwą przyjemność zarazem, są
pozostawiane opony, taśmy po tym rajdzie, śmieci. Nikt tego nie posprzątał, jest żwir, grys
z pobocza na drodze. Nie wiem, czy to ktoś posprząta? Mamy taką prośbę, żeby jednak uprzedzać
o tych rajdach, bo to jest wątpliwa przyjemność. Naprawdę.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, już w pierwszej części odpowiedziałam Pani
Sołtys. Jeżeli chodzi o te przejazdy nocne, proszę Pana, Gmina nie ma takiej wiedzy. To, co od Pana
uzyskaliśmy, zgłosiliśmy na policję. Nie wiem, kto to był, Policja podjęła działania.
Mieszkaniec Sierpnicy Piotr Iwanicki powiedział, organizatorem tego rajdu przed świętami był
Pan Panek a Policja twierdziła, że była nawet zgoda na ten rajd. A w dniu wczorajszym policjanci
w ogóle rano nie wiedzieli nic o żadnym rajdzie. Dopiero po godzinie czasu dostali jakiś faks, że
mają zgodę ze Starostwa, Automoto Klub Wałbrzyski to organizował, też to jakoś dziwnie działa.
Mieszkaniec Głuszycy Bogusław Gawlik powiedział, witam szanownych Państwa. Chciałem
zapytać Panią Burmistrz, kto jest odpowiedzialny za sprzątanie Parku Jordanowskiego i drogi, którą
dałem na użyteczność Gminy? Ponieważ to, co się dzieje w Parku, jest tak zaniedbywany, od
wielkiego święta tam się tylko sprząta. Do piaskownicy robią różne elementy różne rzeczy. Miałem
teraz gości z Warszawy i niestety, dzieciak się pobrudził odchodami. Nie będę mówił czyimi
i jakimi. Tak, że prosiłbym o zabezpieczenie tego placu zabaw, czyszczenia Parku regularnie
i przede wszystkim drogi, którą dałem na użyteczność Gminy. Chcecie Państwo, możecie dzisiaj
przyjść i zobaczyć jak to wygląda. Cement, piach, który mi się wnosi do lokalu. Lokal, niestety
muszę utrzymywać w czystości, a to są środki. Chcecie Państwo, ja będę to sprzątał. Ewentualnie
tam, możemy podyskutować na temat, czy zwolnicie mnie z podatku, czy tak, czy będziecie płacić
pieniążki, bo ja już dłużej tego odcinka sprzątał nie będę. Jeżeli dojdzie do tego, że tak będzie dalej,
będę zmuszony postawić bramę i ludzie z Leśnej nie będą mieli tutaj przejścia do apteki, czy tam do
sklepu. Tak, że proszę się tym zająć w miarę sprawnie i szybko.
Sekretarz Gminy w zastępstwie Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Przewodniczący, Pani
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Burmistrz, szanowni Państwo. Ja poprosiłem Pana Przewodniczącego ponownie o zabranie głosu, bo
mam wrażenie, że Państwo powinniście ode mnie usłyszeć jeszcze ode mnie kilka zdań. Chciałbym
bardzo, jak powiedziałem już tutaj, no nie jestem głuszyczaninem, w związku z tym mam z jednej
strony atut, bo mogę mówić, że patrzę obiektywnie i świeżo na sprawy, a z drugiej strony jest to
słabość, bo jak się nie mieszka, to się wielu spraw nie zna i być może się człowiek nie angażuje tak
emocjonalnie, czy uczuciowo do pracy. Natomiast, chcę Państwa zapewnić, że dołożę wszelkich
starań, aby samorząd funkcjonował jak najlepiej i tu moja wielka prośba do Pań, Panów Radnych,
Pana Przewodniczącego szczególnie, ale też i do Państwa Sołtysów i wszystkich Państwa, którzy,
na co dzień funkcjonujecie w różnych rolach w samorządzie. Jeżeli w czymś będę mógł pomóc, to
nie chodzi, żebym Panią Burmistrz w tym momencie zastępować, czy jakby przysłaniać jej
obowiązki, natomiast chciałbym pomóc nam wszystkim, tu obecnym Państwu w tym, aby samorząd
Głuszycy był bardziej skuteczny dla swoich mieszkańców. Jeżeli ktoś z Państwa Radnych, tutaj
szczególny apel, jeszcze raz powtórzę, do Pana Przewodniczącego i do Państwa, zechce
porozmawiać ze mną, przyjść i porozmawiać otwarcie o czymś, co wymaga doregulowania,
naprawienia, czy poprawienia relacji, to proszę przychodzić. Ja jestem podwładnym Pani
Burmistrz, ale to nie oznacza, że nie umiem słuchać i rozmawiać z innymi osobami. Chciałbym,
żebyśmy rozmawiali. Tutaj z Panem Radnym Szymańskim, jeśli dobrze nazwisko zakojarzyłem, to
króciuteczko powiedzieliśmy sobie coś takiego, że trzeba dobrej woli z obu stron. Pani Burmistrz
ma dobrą wolę i otoczenie Pani Burmistrz również. Jeżeli ktoś nie wierzy, to ja jestem osobą nową
i postaram się Państwa do tego przekonać. Że jest możliwe. To nie oznacza oczywiście, dobra wola
nie oznacza, że jedna strona musi ustąpić, a druga musi wszystko mieć. Czasami trza znaleźć środek
złoty. Chciałbym, żebyście Państwo spróbowali sobie nawzajem okazać zaufanie, a ja deklaruję, że
chciałbym w tym momencie na miarę możliwości i czasu pomóc. Również w takich sprawach,
o których Pan przed chwileczką mówił.
Mieszkaniec Głuszycy Bogusław Gawlik powiedział, to nie chodzi o to, że ja przyjdę do Pana,
Pan będzie ze mną rozmawiał, jak to trzeba sprzątać wczoraj. Tak samo są liście na jesień, śnieg
zimą, no jest tragedia. Ludzie sobie z Leśnej przechodzą po zaspach, traktor wjeżdża, ciągnikiem do
części Parku, zawija się i mało tego jeszcze zasypuje mi śniegiem mój wjazd na parking, gdzie ja
wcześniej, ciężko to odsypywałem. To się po prostu w głowie nie mieści, co ja tam mam w tej
chwili. Nie tylko teraz, bo to się już ciągnie jakiś czas. Ja nie miałem czasu, nie miałem jakoś
możliwości przyjść i poruszyć tą sprawę. Ja teraz się pytam, jeśli mam z Panem rozmawiać. Kiedy
Pan tam wyśle kogoś, kto by to sprzątał? Za tydzień, za dwa? Ja potrzebuję, żeby to było wczoraj
już sprzątnięte.
Sekretarz Gminy w zastępstwie Krzysztof Kotowicz powiedział, wie Pan co, ja usłyszałem to w
tej chwili,
(dyskusja miedzy panami)
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń poprosił: do rzeczy. Pytanie, odpowiedź.
Sekretarz Gminy w zastępstwie Krzysztof Kotowicz powiedział, wie Pan co, oczywiście, że Pan
nie uwierzy, że za chwileczkę ktoś tam pójdzie i posprząta, bo to byłby nonsens. Więc proszę
pozwolić, że ja dzisiaj się o tym dowiedziawszy spróbuję podjąć działania jak najszybciej. Ja nie
mówię, że to będzie za dzień, czy za, dwa, ale myślę, że w ciągu tygodnia będziemy wiedzieć
doskonale, kto za to odpowiada i kto może to ogarnąć, przynajmniej doraźnie, a systemowo
troszeczkę dłużej to musi potrwać. To nie da się...
(dyskusja miedzy panami)
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń ponownie poprosił o spokój.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, chcę się zapytać Pana Sekretarza, czy Pan ma jakieś
pełnomocnictwa w pewnych sprawach do załatwiania, z którymi możemy się do Pana zwracać?
Sekretarz Gminy w zastępstwie Krzysztof Kotowicz powiedział, w granicach pełnomocnictw,
które udzieliła mi Pani Burmistrz, które wynikają z ustawy o samorządzie, tak.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, a konkretnie?
Sekretarz Gminy w zastępstwie Krzysztof Kotowicz powiedział, znaczy, w jakiej sprawie
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konkretnie, musiałbym wtedy wiedzieć.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, nie, nie, nie. Jakie sprawy będą Panu podlegać?
Sekretarz Gminy w zastępstwie Krzysztof Kotowicz powiedział, przede wszystkim podlega
funkcjonowanie Urzędu, tak wynika z ustawy samorządowej. Sekretarz odpowiada przed
burmistrzem za funkcjonowanie urzędu.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, a zadania Burmistrza? Czy też Pan ma jakieś
pełnomocnictwa, czy nie?
Sekretarz Gminy w zastępstwie Krzysztof Kotowicz powiedział, nie. Ja zastępuję Sekretarza
Gminy, który jest nieobecny.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, w nawiązaniu do spraw różnych,
szanowni Radni, za czasów kadencji poprzedniego przewodniczącego mieliśmy w Biurze Rady
Kontrolę, która wniosła kilka rzeczy do poprawienia. Między innymi, chodziło o to żeby zmienić
sposób rejestrowania skarg i drugi taki ważny element, to dotyczy mnie i Radnego Recha, to
dotyczy prowadzenia dyżurów, żeby te dyżury odbywały się też w godzinach popołudniowych,
żeby mieszkańcy, którzy nie mogą w czasie pracy Urzędu przyjść do Urzędu, żeby mogli z tym
Przewodniczącym, czy Wice spotkać się po godzinach. To takie najważniejsze wnioski z tej
kontroli, jaka miała miejsce w Biurze Rady. Oświadczenia majątkowe, tak się złożyło tym roku, że
większość z nas je poprawiała, było to siedem, czy osiem osób, nie pamiętam już teraz dokładnie.
Chodziło o dodany dodatkowy wpis, czy to jest część wspólna, czy nie jest część wspólna. Tutaj to
był taki najważniejszy, jedyny błąd praktycznie, który się w tych oświadczeniach majątkowych
powielił. Przypominam, żeby przekazać ewentualnie, czy samemu się pokusić, do 30 czerwca
w Biurze Rady można składać dokumentację związaną z chęcią pozostania ławnikiem. Takie
kandydatury będą rozpatrywane, przypuszczam, że we wrześniu to zrobimy, gdyż taką decyzję
trzeba do października podjąć. Termin jest do 30 czerwca, gdyby ktoś był jeszcze zainteresowany.
Na moje ręce nie tak dawno, ja pozwoliłem sobie zkserować i położyć radnym, wpłynęło pismo
z Caritas Diecezji Świdnickiej, pozwolę sobie odczytać:
„W imieniu Caritas Diecezji Świdnickiej zwracam się z prośbą o sprzedaż na cele statutowe Caritas
obiektu wraz z przyległym terenem po byłym szpitalu miejskim przy ul. Grunwaldzkiej 29, nr działki
109/2.
W wyżej wymienionym obiekcie pragniemy podjąć realizację dzieła Caritas, które będą służyły
lokalnej społeczności. W pierwszej kolejności zamierzamy stworzyć oddział rehabilitacji dla
mieszkańców miasta i gminy Głuszyca.”.
Pismo to zostało zaadresowane do mnie, jako Przewodniczącego Rady. Nie mam takiej mocy
sprawczej, żeby sprzedawać budynek po byłym szpitalu. Tutaj zapoznałem Radnych, bo tyle na
chwilę obecną mogę zrobić. I do Pani Burmistrz, ewentualnie, ogłaszać przetarg, wyceniać i działać
dalej w tej materii, bo widzicie Państwo zainteresowanych, jednak na kupno tego budynku mamy.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, tutaj gwoli wyjaśnienia na ręce Pana
Przewodniczącego to pismo, jako że jest to kompetencja Rady, nie moja, tylko kompetencja Rady
odnośnie podjęcia decyzji o sprzedaży. Przygotujemy odpowiednie uchwały i Państwu zostanie to
przedłożone na komisje i Państwo ogólnie na sesji zdecydujecie o przeznaczeniu tego obiektu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Rada wyraziła już tutaj swoją chęć
uczestniczenia, żeby się to odbyło za zgodą Rady i w ramach przetargu. Tylko mówię, kwestia
sporządzenia dokumentacji, wycenienia leży w gestii Pani Burmistrz. A Rada jak najbardziej,
zgodnie z procedurą podejmie stosowną decyzję i myślę, że zgodną z oczekiwaniami.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, tak jak mówię, przygotuję projekty uchwał,
dokumentację. Pozwolę sobie na Pana ręce przedłożyć ten projekt i później poszczególne komisje
się tym zajmą.
Radny Bernard Szostak powiedział, ja mam takie pytanie. Wycena tego budynku była, chyba
będzie zmiana tej wyceny teraz? Dobrze byłoby, żeby ten budynek zobaczyć od środka, jak on tam
wygląda, bo jakieś tam zniszczenia na pewno są. Powstały, bo ktoś się tam po prostu wdarł do tego
budynku i nie ukrywam, że nawet wiem, o kogo chodzi, ale to musi najpierw się zobaczyć
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zniszczenia.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Radny, tutaj z Panem Przewodniczącym
już rozmawialiśmy na ten temat i w momencie, kiedy będzie przygotowana uchwała, dokumenty,
wtedy tutaj chcemy z Panem Przewodniczącym zawiadomić Państwa i poprosić o udział. Zrobimy
takie drzwi otwarte do tego obiektu, żebyście Państwo przed podjęciem decyzji zapoznali się z tym
stanem. Jak wygląda w środku, co tam pozostało i jak to wszystko wygląda?
Radny Bernard Szostak powiedział, gwoli uzupełnienia tylko. Pani Burmistrz, tam był Pan, który
podpisał umowę, tutaj z Urzędem naszym, o wydzierżawienie tego budynku. Następnie tam jeszcze,
drugi z lekarzy zawiązał z nim jakąś spółkę. Czy jest, czy są na to jakieś dokumenty?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, powiem tak. Są różne dokumenty w tej
sprawie, bardzo różne, ale najważniejszym dokumentem jest ostatnio podpisana ugoda, w październiku,
które oddaje tutaj w użytkowanie Gminie i całkowite dysponowanie. Natomiast ugoda jest
podpisana, tutaj Pan Mecenas prowadził tą sprawę. Gmina jeszcze temu Panu, za to, że tak
użytkował za 1 złoty za obiekt, zapłaciła około 13 000 złotych.
Radny Bernard Szostak powiedział, tak, wiem tą sprawę, tylko mi chodzi, o co innego. Był tam
pan doktor, czyli chyba chodzi o pana ginekologa, zresztą wie Pani, o kogo chodzi i ja dostałem
dwa telefony na przeciwko, z czerwonych budynków. Była to godzina 22.42 dokładnie. Pan
zabierał jakieś tam szafki, jakieś karty, swoje dokumenty itd. Wywoził jakieś tam rury, nie rury
i w tym sensie. Wiem, o które to panie chodzi, ale panie po prostu powiedziały, że nie będą
zeznawać, ponieważ zagrożono im telefonicznie, że „jeżeli otworzą pysk, to im język obetną”.
A dokumenty, które były wywożone w godzinach tak późnych, powinien ten pan, który tam miał
dokumenty, uzyskać jakąś zgodę wywozu, mi się wydaje, a nie przyjeżdżać o tej godzinie późnej
i bez niczego, bez jakiś uzgodnień zabierać swoje dokumenty i przewoził tam, gdzie wziął swoich
klientów. Takie coś chyba jest niedopuszczalne.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, pan doktor, Panie Radny, nie miał z Gminą
żadnej umowy. Miał umowę z panem poprzednim najemcą, Pan Mecenas może tutaj potwierdzić.
Tak, że podnajmował od tego pana, za zgodą ówczesnych tutaj władz.
Radny Bernard Szostak powiedział, tak, ale moim zdaniem, jeżeli przyjechał zabrać swoje
dokumenty, czy szafki, to nie w nocy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Panie Bernardzie, to nie jest czas
ani miejsce. Zakończył dyskusję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, ja mam jeszcze takie pytanie,
zanim zakończymy, bo leży nam tutaj wszystkim i to bardzo mocno, rozmawialiśmy na ten temat,
mieliśmy spotkanie, chodzi o ZUMiK. Kończy się umowa 30 czerwca, Pani Burmistrz, wiem, że
miała aneksować pewne rzeczy. Jak sprawa wygląda na chwilę obecną?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, tak, proszę Państwa, będzie umowa
aneksowana do 30 września, zanim wszystko się tutaj poukłada i pracownicy, Pan Artur Burek też
przebywa na zwolnieniu lekarskim jeszcze w dalszym ciągu. W każdym razie będzie przygotowany
aneks do umowy do 30 września.
Dyrektor Przedszkola Iwona Wiśniewska powiedziała, ja na poprzedniej sesji i w ogóle dużo
wcześniej, pisma składałam o obłowienie drzew. Bardzo bym prosiła, jeżeli macie kogoś, jakichś
fachowców, którzy. Teraz akurat w lipcu remontujemy sale, dzieci nie będzie. Będzie to okres taki,
że śmiało można wejść na plac zabaw. Ja cały lipiec będę tak, że bardzo bym prosiła, jak będziecie
mieli możliwość. Jeszcze raz proszę bardzo.
Radca Prawny Artur Nazimek powiedział, Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Ja bym chciał uzupełnić informacje dotyczące składania kandydatur do sądu jako ławników. Być
może, niewłaściwie by ta informacja przez Państwa została zinterpretowana. Otóż, ławnicy nie
mogą być radnymi. Te kandydatury, o których Pan Przewodniczący mówił, to mogą być inne
kandydatury, które oczywiście spłyną do Rady, bo taki jest zapis ustawowy i Państwo będziecie
wybierać Waszych przedstawicieli do sądu. Ławników najczęściej do sądu pracy, czasem do sądów
rodzinnych, ale to już decyduje o tym sąd. I w skrócie powiem tylko, że każdy, kto uzyska 50
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podpisów, może ubiegać się o tą funkcję. Może to być przedstawiciel związków zawodowych,
może to być osoba wskazana przez prezesa sądu. Natomiast żaden z radnych nie może być
ławnikiem i tu chciałem doprecyzować tą informację.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Arturowi za
sprostowanie, przejęzyczyłem się. Czy ktoś jeszcze z mieszkańców lub radnych chce zabrać głos?
Nie było.
Ad. Pkt 12
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, wobec wyczerpania przyjętego
porządku obrad, XIII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy, uważam za zakończoną.
Na tym protokołowanie zakończono.
Protokołował: Dariusz Ziębicki
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