Protokół nr XVI/2011
z posiedzenia 16 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy
w dniu 28 października 2011 r.
Rozpoczęcie Sesji: godz. 16.00
Zakończenie Sesji: godz. 21.00
Miejsce Sesji: sala Centrum Kultury –Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26.
Radni obecni na posiedzeniu Rady zgodnie z listą obecności 13, (lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do protokołu).
Ad. Pkt 1
Obrady XVI Sesji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń,
Powitał przybyłych gości w osobach Pani Burmistrz, Zastępcy Pani Burmistrz, Wicestarostę Powiatu
Wałbrzyskiego Pana Augustyna Skrętkowicza, Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami
Powiatowymi i Transportem Panią Barbarę Świątek, radnych powiatowych: Pana Jacka Mastalerza oraz
Panią Ewę Dorosz, tak licznie przybyłych mieszkańców (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do
protokołu), dyrektorów naszych placówek oświatowych, Dyrektora OPS Panią Fornalską, Pana Prezesa
„Osówki” Pana Łazanowskiego, Pana Prezesa Spółki ZUMiK Pana Markiewicza, radców prawnych
obecnych na dzisiejszej sesji, sołtysów (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), radnych i
Pana dr Godlewskiego, twórcę Planu zagospodarowania przestrzennego, który na dzisiejszej sesji
będziemy omawiać. Pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Witam wszystkich. Na podstawie
listy obecności stwierdził quorum (13 radnych obecnych) niezbędne do podejmowania uchwał.
Poinformował, Ŝe dwóch radnych jest nieobecnych z powodu zwolnienia lekarskiego.
Ad. Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, przystąpimy do przyjęcia
porządku obrad. Szanowni Radni w materiałach, które zostały Wam dostarczone w ustawowym
terminie przed sesją porządek obrad był troszkę inny niŜ ten, który dzisiaj chciałbym przedstawić.
Zajdą małe zmiany w tym porządku. Między innymi po rozmowach, jakie prowadziliśmy z Panem
Burmistrzem, z moim zastępcą ustaliliśmy, Ŝe musimy zrobić mała korektę w tym porządku. I tak
chciałbym Ŝeby na wniosek, który wpłynął do mnie w formie pisemnej od Pana Burmistrza z
dzisiejszego porządku wycofać uchwałę dotyczącą wystąpienia Gminy Głuszyca z Wałbrzyskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji. Czy moŜemy przejść do głosowania nad tym wnioskiem? Bo
tych wniosków będzie troszkę. Kto z Radnych jest za tym by z dzisiejszego porządku wycofać
uchwałę dotyczącą wystąpienia Gminy Głuszyca z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji proszę o podniesienie ręki do góry.
Jedenaście za. Kto jest przeciwko? Nie ma. Kto się wstrzymał? Dwa. Dziękuję. Z dzisiejszego
porządku obrad wycofujemy tą uchwałę.
Kolejny wniosek, który wpłynął do mnie jest to wniosek równieŜ od Pana Burmistrza
przygotowany przez Panią Burmistrz o wprowadzenie do dzisiejszego porządku projektu uchwały
Rady Miejskiej w sprawie wniesienia aportem do ZUMiK spółka z o.o. w Głuszycy nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 38 będącym własnością Gminy
Głuszyca. Kto z Radnych jest za wprowadzeniem przedmiotowej uchwały do dzisiejszego porządku
proszę o podniesienie ręki do góry.
Trzynaście.
Kolejna zmiana, szanowni Radni, wszyscy powinni dostać nowy porządek, gdyby tak się nie stało,
jako Przewodniczący wnioskuję o to aby jako punkt 6 do dzisiejszego porządku po punkcie:
Informacja o działalności i efektach uzyskanych przez spółkę Podziemne Miasto Osówka następny
punkt proszę o wprowadzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Kto z Radnych jest za wprowadzeniem takiej zmiany proszę o podniesienie ręki do góry.
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Trzynaście.
Później będzie informacja Pana Starosty, następnie według przyjętego porządku musimy jeszcze
przegłosować tą zmianę. W punkcie 7 proszę wpisać Informację Starosty Wałbrzyskiego nt.
współpracy z Gminą Głuszyca. Kto z Radnych jest za przyjęciem tego wniosku proszę o
podniesienie ręki do góry.
Dwanaście za. Kto jest przeciwko? Jedna.
Punkt 7 Informację Pana Starosty. W punkcie ósmym Rozpatrzenie informacji z wykonania budŜetu
teŜ musimy ten wniosek przegłosować, bo nam cały plan runął.
Kto z Radnych jest za wprowadzeniem w punkcie 8 zmiany dotyczących przyjęcia informacji o
realizacji budŜetu za pierwsze półrocze proszę o podniesienie ręki do góry.
Dwanaście za. Kto jest Przeciwko? Jeden..
JuŜ kolejna zmiana – ostatnia w dniu dzisiejszym. W punkcie 9.7 jako ostatnią uchwałę
wprowadzamy dzisiaj uchwałę w sprawie wniesienia aportem do Zakładu Usług Mieszkaniowych i
Komunalnych Spółka z o.o. w Głuszycy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przy
ul. Grunwaldzkiej 38 będącą własnością Gminy Głuszyca. Kto z Radnych jest za proszę o
podniesienie ręki do góry.
Trzynaście.
Dziękuję. Przebrnęliśmy jakoś przez te zmiany w porządku. Teraz szanowni Radni musimy
przegłosować całość przyjętego porządku i wprowadzonych zmian. Jeszcze są wnioski tak? Proszę
Radna Jelewska.
Radna Barbara Jelewska powiedziała, bardzo bym prosiła Ŝeby do porządku obrad było
wprowadzone informacja o pracy Pani Burmistrz między sesjami.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Czy Pani Burmistrz ma
Pani takie sprawozdanie Pani Burmistrz?
Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, tak jestem przygotowana.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dobrze dziękuję. Czyli wniosek
złoŜony przez Radną Jelewską: sprawozdanie z pracy Pani Burmistrz między sesjami jako punkt po
przyjęciu porządku obrad. Tak? Czyli punkt 2a, przyjmijmy Ŝebyśmy juŜ tych punktacji nie
przesuwali. Kto z Radnych jest za przyjęciem wskazanego wniosku proszę o podniesienie ręki do
góry.
Trzynaście.
Dziękuję. Dobrze, jeszcze jest jakiś wniosek? Proszę Radny Chmura.
Radny Jan Chmura powiedział, ja mam jedynie uwagę, zgodnie ze statutem Gminy sprawozdanie
pisemne powinno być dostarczone w materiałach wcześniej radnym, to jest raz. Druga rzecz, nie
mamy punktu zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Radnemu. Czy Pani
Burmistrz lub Zastępca chcą się ustosunkować do pytania? Zostało przegłosowane Panie
Burmistrzu, będziemy przyjmować te sprawozdania, słuchać tego sprawozdania tylko tak jak tutaj
zaznaczył wcześniej mój poprzednik Pan Radny Chmura, brakuje nam jeszcze informacji o
realizacji uchwał, która teŜ wynika z obowiązku statutowego. Nie ma protokołów z poprzedniej
sesji, ale to po prostu, proszę Panie Burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, w sprawozdaniu Pani Burmistrz jest
informacja zwięzła na temat sposobu realizacji uchwał, to jest jedna sprawa. Jeśli chodzi o ten
wątek, jest przygotowane sprawozdanie, a jeśli chodzi o protokoły, ja chcę Państwu przypomnieć,
Ŝe poprzednie dwie sesje to jest łącznie około 12 godzin zapisu audio, który jest w trakcie
przepisywania. Pracownicy Urzędu pracują, to nie da się 12 godzin przepisać, proszę o pewną
wyrozumiałość, zapewniam Ŝe nadrobimy to jak najszybciej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Burmistrzowi za
informację. Tylko prosiłbym Ŝeby następnym razem ta informacja dotycząca pracy Pani Burmistrz
oraz realizacji uchwał wpływała z materiałami, Ŝebym mógł w formie pisemnej przedkładać
Radnym, bo później mamy nieporozumienia jak w chwili obecnej. Czy są jakieś wnioski, co do
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proponowanego porządku obrad? Skoro nie ma przejdziemy do głosowania nad całością ze
zmianami. Kto z Radnych jest za przyjęciem porządku z proponowanymi zmianami i przyjętymi
zmianami, z wnioskami proszę o podniesienie ręki do góry.
Dwanaście. Kto jest przeciwko? Zero. Kto się wstrzymał? Jeden.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
2a. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
3. Analiza oświadczeń majątkowych. (Informacja – Burmistrza i Przewodniczącego).
4. Informacja dotycząca realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Głuszyca za lata 2006-2011
5. Informacja o działalności i efektach uzyskanych przez spółkę Podziemne Miasto Osówka.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Głuszyca. Nr XVI/77/2011
7. Informacja Starosty Wałbrzyskiego nt. współpracy
8. Rozpatrzenie informacji z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2011 r.
Przedstawienie informacji,
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Opinia Komisji BudŜetowej.
9. Podjęcie uchwał:
9.1. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,
9.2. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
9.3. w sprawie uchwalenia zmiany statutu Sołectwa Grzmiąca,
9.4. w sprawie uchwalenia zmiany opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole
samorządowe prowadzone przez Gminę Głuszyca,
9.5 w sprawie uchwalenia zmiany uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Głuszyca,
9.6. w sprawie wniesienia aportem do Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp.
z o. o. w Głuszycy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przy ul.
Grunwaldzkiej 38 będącej własnością Gminy Głuszyca.
10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
11. Sprawy róŜne.
12. Zakończenie obrad.
Ad. Pkt 2a.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, zgodnie z wolą proszę Panią
Burmistrz o zabranie głosu odnośnie sprawozdania.
Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Rzeczywiście
bardzo duŜo maszynopisu, zapisów na taśmie, nie pozwoliło nam fizycznie przygotować protokołu,
natomiast z kaŜdej sesji były te protokoły i teraz teŜ tak będzie, to jest jedyny raz, takŜe
przepraszam. Proszę Państwa w okresie od 1 września do 14 października 2011, na ostatniej sesji
podjęto osiem uchwał, w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych
kandydatów na ławników kadencji 2012 -2015 do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Ta uchwała
jest realizowana. W sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską w Głuszycy w
trakcie realizacji, w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sierpnica – w trakcie realizacji, wysłana
do publikacji. W sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łomnica jest w trakcie realizacji teŜ wysłana
do publikacji. W sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolce w trakcie realizacji, wysłana równieŜ
do publikacji. W sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głuszycy Górnej w trakcie realizacji. W
okresie sprawozdawczym wydano 32 Zarządzenia Burmistrza, ogłoszono przetarg na sprzedaŜ
lokalu uŜytkowego połoŜonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 12, przeznaczono do
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sprzedaŜy 8 lokali mieszkalnych, wydano 47 sztuk decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Wydano skierowanie do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne - 1 sztuka, zamiana lokali
mieszkalnych 6 sztuk, lokale socjalne 2, oraz wskazano 2 lokale socjalne w celu wykonania
wyroków eksmisyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”. Ustalono tytułów prawnych po
śmierci najemcy lub po opuszczeniu przez najemcę, 2 takie tytuły. Po wykonaniu remontu na
własny koszt i we własnym zakresie 1 osoba. Wydano zlecenia na wykonanie następujących
remontów mieszkaniowych: zakup pokrywy remontowej studni wraz z dezynfekcją i chlorowaniem
wody ul. Pamięci Narodowej 23, wykonanie kanałów wentylacyjno- wywiewowego w lokalu
mieszkalnym przy ul. Częstochowskiej 2/29, wykonanie wentylacji w lokalu mieszkalnym przy ul.
Kościuszki 2/6, wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Dolnej 9/3, oraz
przy ul. Kolejowej 1/13, przebudowa pieca w lokalu mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 6/4, budowa
pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Granicznej 1/3, budowa pieca kaflowego przy ul.
Kolejowej 1/28 oraz przy ul. Granicznej 12/8, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu
mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 73/1, budowa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym przy ul.
Sienkiewicza 25/4, wymiana pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 64/3,
wymiana instalacji gazowych w lokalach gminnych przy ul. Kłodzkiej 13 oraz przy ul.
Grunwaldzkiej 92. Kapitalny remont dachu w Łomnicy ul. Sudecka 29, ul. Kościuszki 13.
Przygotowano 10 umów dzierŜawy. Wydano 6 decyzji na wycinkę drzew, wydano zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 6 sztuk. Wydano zaświadczenia o zmianie w wpisie
ewidencji działalności gospodarczej 10 sztuk, wydano zaświadczeń potwierdzających prowadzenie
działalności gospodarczej 12 sztuk, wydano decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności
gospodarczej 21 sztuk. Wpisywanie informacji dotyczącej zamieszczania i wznawiania działalności
gospodarczej 5 sztuk, wydanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na
sprzedaŜ alkoholu 26 sztuk. Przeznaczono do sprzedaŜy 21 działek. Wywieszono wykaz i
przygotowana jest w trakcie dokumentacja na 8 działek do sprzedaŜy. Ogłoszono przetarg na 10
nieruchomości, to juŜ są rokowania, gdyŜ w pierwszym i w drugim przetargu nieruchomości nie
znalazły niestety nabywców. Przeznaczono do sprzedaŜy nieruchomość zabudowaną połoŜoną przy
ul. Grunwaldzkiej 29, to jest były szpital na cele medyczne. Wydano decyzji podziałowych 5,
decyzje rozgraniczające 3. Inwestycje, które są realizowane: podniesienie jakości infrastruktury
rekreacyjno turystycznej na terenach wiejskich Gminy Głuszyca, to jest budowa placów zabaw –
termin jest zakończenia do 21 listopada. Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg
wojewódzkich nr. 381, 380, to jest ul. Ogrodowa, ul. Piastowska, ul. 11 Listopada tutaj termin
wykonania do 28 listopada. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna - dzisiaj był
odbiór tej kanalizacji. Inwestycje w trakcie przygotowania – doposaŜenie świetlic wiejskich, termin
realizacji do 30 listopada. Rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy Głuszyca, tutaj
przygotowaliśmy się juŜ i mamy gotowy wniosek do złoŜenia. Nabór na rewitalizacje budynków
odbędzie się do 31 stycznia 2012, remont drogi dojazdowej do pól i posesji to są działki nr. 453 i
część działki nr 205 w Głuszycy Górnej, odbył się przetarg na tą działkę na remont tej drogi
dojazdowej, będzie otwarcie po Wszystkich Świętych ofert, zobaczymy, jaka będzie cena, te drogi
będą wykonywane, takŜe remont drogi dojazdowej do pól i posesji równieŜ w Głuszycy Górnej
działka nr 219, remont mostu w Głuszycy Górnej, ul. Kłodzka 39 – to są proszę Państwa te mosty i
te drogi, które znalazły się w protokole popowodziowym, jakie powódź nas tutaj właśnie
nawiedziła. Proszę Państwa, co jeszcze, w okresie sprawozdawczym przyjęliśmy razem z Zastępcą
88 osób i ludzie przychodzili mieszkańcy Głuszycy w sprawach przydziału mieszkań, głównie
ogrzewań- piece. Nie wiem, co się wydarzyło, ale bardzo duŜo jest właśnie zgłoszeń na piece, bądź
to postawienie nowych bądź remont tych pieców. Konflikty sąsiedzkie, remonty dachów, kominów
i instalacji elektrycznej i gazowej. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Dziękujemy Pani Burmistrz. Czy
ktoś z Radnych a pytania, co do sprawozdania przedstawionego przez Panią Burmistrz? Radny
Szostak proszę.
Radny Bernard Szostak powiedział, ja chciałem się zapytać Pani Burmistrz, kiedy będzie zmiana
4

budŜetowa, bo moim zdaniem juŜ powinna być.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz,
Panie Radny, projekt zmian w budŜecie Gminy będzie przygotowany na następną sesję. Pani
Skarbnik miała taki zamiar, aby przedstawić takie zamiar Radzie Miejskiej w tej sesji. Uznaliśmy
wszyscy zgodnie w kierownictwie Urzędu zgodnie, Ŝe te zmiany muszą być jeszcze bardziej
rozległe niŜ pierwotnie planowaliśmy. Będą przedstawione w następnym cyklu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Burmistrzowi. Czy
ktoś z Radnych jeszcze? Radna Sokołowska proszę.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, ja mam pytanie do Pani Burmistrz. W związku z
wycofaniem uchwały o wystąpieniu z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, tu są
mieszkańcy, moŜe wyjaśnimy, proszę o wyjaśnienie z jakiego powodu ta uchwała została
wycofana?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Proszę Pani Burmistrz.
Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, szanowni Państwo to były ustalenia tutaj właśnie Pana
Przewodniczącego i Zastępcy. Została wycofana z tego powodu, Ŝe miała być to moja uchwała
intencyjna, która rozpocznie procedurę występowania ze związku. Jednak okazało się, Ŝe najpierw
będzie powołany zespół, który zbada sytuację pod względem ekonomicznym. I powołany, poproszę
tutaj Radnych teŜ o obecność i będzie w kolejnych sesjach przedstawiona ta uchwała.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Burmistrz. Czy
ktoś z Radnych ma jeszcze pytania, co do sprawozdania?
Ad. Pkt 3.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejny punkt – analiza
oświadczeń majątkowych. Na początku poprosiłbym Panią Burmistrz o informację.
Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, dziękuję Panie Przewodniczący. W związku z realizacją
ustawowego przekazywania Radzie Miejskiej wyników analizy oświadczeń majątkowych w myśl
art. 24 ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. przedkładam następującą
informację:
1. Oświadczenie majątkowe wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za
2010 r. złoŜyły wszystkie osoby objęte tym obowiązkiem, jest to 23 osoby. Oświadczenia
zostały złoŜone w ustawowym terminie to jest do 30 kwietnia bieŜącego roku. Po dokonanej
analizie przesłano oświadczenia majątkowe do właściwych urzędów skarbowych.
2. Dnia 26 maja 2011 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu przesłał do Burmistrza
Miasta informacje o konieczności złoŜenia przez 4 osoby korekt oświadczeń majątkowych.
Skorygowane oświadczenia majątkowe zostały przedłoŜone w 2 egzemplarzach
Burmistrzowi i niezwłocznie po 1 egzemplarzu przesłane do Urzędu Skarbowego.
3. W roku 2011 złoŜono równieŜ Burmistrzowi Głuszycy 3 oświadczenia majątkowe związane
z odwołaniem ze stanowiska pracy.
4. Dnia 19 października 2011 ponownie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu przesłał
do Burmistrza pismo, w którym poinformował, Ŝe jedna osoba musi złoŜyć korektę
oświadczenia majątkowego, złoŜonego w związku z odwołaniem ze stanowiska. Niestety
proszę Państwa nazwisk tutaj nie mogę podawać, bo jest ochrona danych osobowych.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Burmistrz. Na
mnie tez ciąŜy taki obowiązek, więc ja udzielę teraz informacji na temat oświadczeń majątkowych
Radnych. W związku z realizacją ustawowego obowiązku przekazywania Radzie Miejskiej
wyników analizy oświadczeń majątkowych na podstawie art. 24 ust. 12 z dnia 8 marca 1990 roku o
Samorządzie Gminy przekładam następującą informację. Pierwsze oświadczenia majątkowe w
terminie do 30 dni od dnia złoŜenia ślubowania złoŜyło 15 radnych. Po dokładnej analizie przez
Urząd Skarbowy 4 Radnych zostało wezwanych do złoŜenia korekt w związku z popełnionymi
błędami. ZłoŜone korekty oświadczeń majątkowych zostały niezwłocznie przesłane do właściwego
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Urzędu. Oświadczenia majątkowe za 2010 r. wraz z kopiami zeznań w wysokości osiągniętego
dochodu w wyŜej wymienionym roku podatkowym złoŜyło 14 Radnych. Oświadczenia 13 Radnych
zostały złoŜone w ustawowym terminie do 30 kwietnia 2011 roku. Natomiast 1 Radny
oświadczenie majątkowe złoŜył po ustawowym terminie. W dniach 11 i 16 maja 2011 r.
oświadczenia majątkowe zostały złoŜone w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu. Po dokładnej
analizie przez Urząd Skarbowy w 7 oświadczeniach stwierdzono błędy. Osoby te zostały wezwane
do złoŜenia korekt. Korekty oświadczeń majątkowych przedłoŜono Przewodniczącemu Radny
Miejskiej, który niezwłocznie przesłał je do Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu. Oprócz
oświadczeń majątkowych składanych co roku do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, cytowana na wstępie ustawa nakłada równieŜ taki obowiązek na osoby
odwołane, bądź powołane na stanowisko. W związku z powyŜszym jeden Radny powołany do
pełnienia funkcji Przewodniczącego złoŜył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Dolnośląskiemu
w dniu 3 czerwca 2011 roku. To tyle, co do informacji o oświadczeniach majątkowych, myślę, Ŝe
nie będzie Ŝadnych pytań, bo to taka sucha informacja.
Ad. Pkt 4.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, przejdziemy do kolejnego punktu.
Jest to punkt informacja dotycząca realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Głuszyca na lata 2006-2011. Informacja, szanowni Radni jest dość obszerna. Macie ją w
swoich materiałach, przedstawi ją Pani Dyrektor OPSu Pani Joanna Fornalska. Pani Dyrektor jest
na miejscu, czy Pani chciałaby ewentualnie coś dołączyć, dodać do tej informacji pisemnej Pani
Dyrektor? Prosiłbym Komisję Społeczną, Panią Przewodniczącą o informację na temat.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Ela Chilińska powiedziała, Komisja proszę Państwa ocenia
pozytywnie złoŜoną informację przez Panią Joannę Fornalską. Gratulujemy opracowania strategii.
Czekamy na następną i nie mamy Ŝadnych zastrzeŜeń. Chyba, Ŝe ktoś z kolegów tutaj jeszcze ma
coś do powiedzenia?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Przewodniczącej
Komisji Społecznej, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania co do tego? Radny Chmura proszę.
Radny Jan Chmura powiedział, to znaczy ja nie mam pytań, tylko mam kilka uwag, którymi
chciałbym się podzielić. OPS w Głuszycy przedstawił bardzo szeroką gamę działań wobec osób
bezrobotnych, biednych, starszych, uzaleŜnionych i wykluczonych. Korzysta ze współfinansowania
Unii Europejskiej, współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, Fundacją Wałbrzych 2000, OHP w
Wałbrzychu, Komendą Dolnośląską Chorągwi ZHP, Ośrodkiem Monar „Markot” w Wałbrzychu,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców i Komisariatem Policji
w Głuszycy. OPS pomaga rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, między innymi poprzez
prowadzony punkt interwencji kryzysowej. W ramach swoich działań prowadzi działalność socjalną
ze środowiskiem uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków. Na uwagę zasługują takŜe prace
skierowane na wsparcie i pomoc osobom starszym, zwłaszcza skupionym w klubie seniora.
Reasumując, stwierdzić naleŜy, Ŝe głuszycki OPS w sposób bardzo zaangaŜowany pomaga ludziom
biednym, bezrobotnym, chorym, uzaleŜnionym i starszym. Często dla wielu mieszkańców jest
jedyną szansą na przeŜycie tych trudnych czasów. Dyrektorowi, pracownikom OPSu naleŜą się
słowa wysokiego uznania. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Panu Radnemu,
dziękujemy Pani Dyrektor. Czy są jeszcze jakieś pytania, wnioski? Ktoś chciałby zabrać głos?
Skoro nie ma przejdziemy do kolejnego punktu.
Ad. Pkt 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejny punkt dzisiejszej sesji
Informacja o działalności i efektach uzyskanych przez spółkę Podziemne Miasto Osówka. Pan
Prezes jest na miejscu. Czy Pan Panie Prezesie chciałby uzupełnić informację?
Pan Prezes Osówki powiedział, jeŜeli pozwoli Pan Przewodniczący, ja bez mikrofonu, ja
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oprowadzam wycieczki i głos mam wyrobiony. Do nas naleŜy równieŜ utrzymanie obiektu, remonty
podziemi, remonty obiektu Centrum Tajemnicy Przygody Osówka, oraz utrzymanie czystości kilku
hektarów terenu, części naziemnej, parkingów i terenów zielonych, chodzi o trawniki i pobocza
drogi dojazdowej do podziemi. Prowadzimy promocję na terenie kraju i za granicą. Informujemy o
atrakcjach na terenie Gminy i okolicy. Jesteśmy administratorem strony internetowej w sześciu
językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim i francuskim. Jesteśmy
organizatorami róŜnych spotkań np. spotkania tematyczne z badaczami Gór Sowich,
poszukiwaczami i eksploratorami. Nasze na szeroką zakrojone w skalę działania w tym roku a są to
udziały w targach w Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu, Opolu, Hradec Kralove w Berlinie i w
Pradze, imprezy plenerowe, święto Wisły w Warszawie, Europejskie Dni Dziedzictwa, wspólny
projekt z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, święto kwiatów w Zamku KsiąŜ, udział w
konferencji naukowej połączonej z promocją pod nazwą Wojenne Pamiątki, a ruch turystyczny na
terenie Czech, organizujemy spotkania ze stroną czeską, prowadzimy rozmowy na temat
współpracy, mieliśmy takie spotkanie z Hetmanem Kraju Karlowackiego oraz Starostą
Rokitnickim, opracowaliśmy i rozkolportowaliśmy około 200 tysięcy folderów i publikacji o
Osówce, Gminie, Tajemniczym Trójkącie, atrakcjach ziemi kłodzkiej, wałbrzyskiej i Gór Sowich.
Zrealizowaliśmy film na DVD o największych atrakcjach w okolicy. Wspólnie z Urzędem
Miejskim zrealizowaliśmy akcję reklamy miejskiej na autobusie. Uzupełniliśmy szlak dojazdowy
do podziemi znakami drogowymi B22, w związku z promowaną marką, jesteśmy rozpoznawalni i
umieszczani w większości map, przewodników na terenie kraju, spoty reklamowe ukazują się w
radio, telewizji i prasie. Działania te doprowadziły do tego, Ŝe na dzień dzisiejszy mimo kryzysu
światowego i mniejszej zawartości portfeli ludzi, nie zanotowaliśmy spadku odwiedzin przez
turystów a firma jest w stabilnym stanie finansowym. Na początku roku zaciągnęliśmy kredyt
dzięki zrozumieniu Rady, Pani Burmistrz na promocję oraz remonty. Chcę poinformować Państwa,
Ŝe w miesiącu wrześniu spłaciliśmy całą kwotę i obecnie nie posiadamy Ŝadnych zobowiązań
wobec banków i innych wierzycieli. Prognozy na koniec roku przewidują, Ŝe zamkniemy się
dodatnim bilansem, który chcemy przeznaczyć na dalsze remonty zabezpieczeń podziemnych. Chcę
nadmienić równieŜ, Ŝe spółka od roku 2007 nie korzysta z Ŝadnych dotacji finansowych i nie jest
objęta dotacjami Gminy Głuszyca. Informuję równieŜ, Ŝe na bieŜąco regulowane są zobowiązania
naleŜne Gminie tj. podatki, najmy i dzierŜawy. Jest to kwota kilkudziesięciu tysięcy w skali roku.
Pomagamy w miarę moŜliwości finansowych mieszkańcom Gminy. Dzieci ze szkół odwiedzają
podziemi i są dla nich organizowane róŜnego rodzaju atrakcje. Najzdolniejsi uczniowie w tym roku
z Zespołu Szkół dostali od nas nagrodę w postaci jednodniowej wycieczki do Pragi. Pomagamy
kolarzom z terenu gminy jeŜdŜącym w naszych barwach, dzięki temu mają opłacane startowe
właśnie z naszej firmy. Piłkarze Włókniarza otrzymali komplet strojów piłkarskich, siatkarki –
komplet strojów siatkarskich. Dzięki tym działaniom mamy nadzieję, Ŝe w jakiś mały sposób
integrujemy społeczność naszej Gminy a zarazem staramy się stworzyć pozytywny wizerunek
firmy w naszej społeczności. Dzięki współpracy z firmami, organizacjami rządowymi i
stowarzyszeniami, rozpoznawalni jesteśmy na terenie kraju. Dzięki promocji oraz współpracy
zagranicznej w róŜnych miejscach w Europie, dzięki temu, Ŝe przewodnicy, z którymi
współpracujemy oprowadzają turystów w róŜnych językach, mamy coraz więcej turystów
zagranicznych. Wiele naszych działań jest niemierzalnych np. ilość osób odwiedzających atrakcje
gminne, gospodarstwa agroturystyczne, sklepy w Głuszycy i w okolicy. Jesteśmy laureatami wielu
wyróŜnień w Polsce. Posiadamy certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Produktu
Markowego Dolnego Śląska, jesteśmy Perłą w Koronie za rok 2010, mamy wyróŜnienia Targów w
Warszawie, Opolu, oraz z przed tygodnia złoty medal targów TurSalon w Poznaniu za produkt
Podziemne Miasto Osówka i tutaj chciałem się Państwu pochwalić, Ŝe coś takiego otrzymaliśmy do
Państwa tutaj do wglądu. Proszę Państwa chciałem w tym miejscu podziękować wszystkim:
Wysokiej Radzie, Pani Burmistrz, Panu Burmistrzowi i wszystkim, którzy w pewnym stopniu
równieŜ przyczyniają się do wzmocnienia marki naszego produktu. Ja dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Panu Prezesowi.
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Proszę Panią Burmistrz.
Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Prezesie proszę
przyjąć moje wyrazy uznania. Naprawdę robi Pan wielkie dzieło i promocja Głuszycy w Pana
wydaniu jest rewelacyjna. Gratulacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy prosimy teraz o opinię
Komisji Oświaty Kultury na temat przedstawionego sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji Monika Rejman powiedziała, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, po
takim wysłuchaniu, tak obfitego i bardzo bogatego sprawozdania, równieŜ po osobistym spotkaniu
z Panem Prezesem jako Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wraz z członkami mojej
komisji nie wypada nam się oczywiście nie zgodzić i przyjmujemy bez zastrzeŜeń informacje
przedłoŜona przez Pana Prezesa. Gratulujemy jeszcze raz.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Czy ktoś z Radnych ma
jeszcze pytania, co do tej informacji? Skoro nie ma przejdziemy do kolejnego punktu.
Ad. Pkt 6.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejnym punktem w dniu
dzisiejszym jest uchwała, pierwsza uchwała. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania, proszę Panią Burmistrz o głos.
Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, dziękuję Panie Przewodniczący, szanowni Państwo,
Wysoka Rado. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dobrze się stało, Ŝe mieliśmy taką szansę
zrobienia planów zagospodarowania przestrzennego, szkoda tylko, Ŝe jest ten plan zrobiony dla
miasta Głuszycy nie dotyczy to wsi. Do tej pory wielkie trudności bez planu były tego typu, Ŝe
osoby zainteresowane budową czy inwestowaniem na naszym terenie musiały występować o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tej chwili jest sprawa,
będzie sprawa juŜ o tyle prostsza, Ŝe zapisy są w planie. Plan był wyłoŜony do wglądu, moŜna było
zgłaszać teŜ swoje uwagi. Na sali jest tutaj, jak Pan Przewodniczący teŜ powitał Pana doktora
Godlewskiego, który bardzo długo pracował nad tym planem, bardzo skrupulatnie pochylał się nad
kaŜdymi propozycjami Państwa i uwagami. W związku, z czym, poproszę Wysoką Rade o
pozytywne zaopiniowanie tej uchwały, jeŜeli będziecie Państwo mieć jeszcze jakieś pytania czy
tutaj potrzebne będą jakieś wyjaśnienia to Pan doktor, jak rozumiem słuŜy informacją. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Burmistrz.
Prosiłbym teraz Przewodniczącą Komisji BudŜetu o zabranie głosu na temat tej uchwały.
Przewodnicząca Komisji BudŜetu Halina Bisek, Komisja pozytywnie oceniła tą uchwałę i prosi o
przyjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Przewodniczącej.
Czy ktoś z Radnych ma pytania odnośnie przedstawionej uchwały? Proszę. Nie ma Ŝadnych pytań.
Czy ewentualnie ktoś z mieszkańców proszę bardzo.
Pan Bystrzycki powiedział, kierowałem pismo do Burmistrza, dokładnie 21 września z wnioskiem
o jeszcze zaopiniowanie, ewentualne uwzględnienie przestrzenne w planie działek których jestem
właścicielem. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy Ŝadnej odpowiedzi. Zgodnie z Kodeksem
Postępowania Administracyjnego obowiązuje termin 30 dni.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Pan Burmistrz proszę.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, szanowni Państwo ja myślę, ze w tym
momencie oddam głos Panu doktorowi Godlewskiemu, który wyjaśni tę wątpliwość najbardziej
fachowo, bardzo proszę.
Doktor Godlewski powiedział, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Pani Burmistrz, Panie
Zastępco, jeŜeli chodzi o procedurę planistyczną, ona posługuje się ustawą o planowaniu
zagospodarowaniem przestrzennym i niestety są określone punkty, które trzeba dotrzymać.
Natomiast element składania wniosków podlega rozstrzygnięciu przez Burmistrza w ciągu 20 dni
od zakończenia tych wniosków i na podstawie tego dokumentu jakby jest tworzony projekt planu.
Natomiast odpowiedzi na nieuwzględnione czy uwzględnione wnioski, odbywa się na zasadzie,
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aklamacyjnej czyli wprowadzenia bądź nie wprowadzenia do planu. Odpowiedź tak naprawdę jest
dopiero w momencie, kiedy ten plan jest uchwalany, czyli albo jest albo nie ma. Natomiast nie ma
moŜliwości odpowiedzenia na Ŝaden wniosek, poniewaŜ naruszyłoby się ustawę o planowaniu
zagospodarowania przestrzennym, który jednoznacznie mówi o sposobie i trybie natomiast Kodeks
Postępowania Administracyjnego w ograniczonym zakresie odnosi się do planu zagospodarowania
przestrzennego, więc niestety nie ma takiej moŜliwości. Tak samo, jeŜeli chodzi o odpowiedzi w
sprawie uwag składanych do planu. Tez nie ma moŜliwości odpowiadania, poniewaŜ to naruszałoby
tryb sporządzenia planu i mogłoby skutkować niewaŜnością tego dokumentu. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Panie Andrzeju czy Pan
czuje się usatysfakcjonowany? Panie Burmistrzu bardzo proszę odnośnie terminu na odpowiedź
KPA 30 dni tak?
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, raz jeszcze powtórzę Kodeks
Postępowania Administracyjnego ma ograniczone zastosowanie do procedury planistycznej zgodnie
z tym, co Państwo usłyszeliście od osoby, która jest absolutnie profesjonalna, kaŜda inna odpowiedź
mogłaby skutkować niewaŜnością tej uchwały, którą dzisiaj Rada rozpatruje. Pan otrzyma
informację po uchwaleniu tej uchwały, taka jest procedura zgodna z ustawą.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Panu Burmistrzowi.
Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Proszę. Skoro nie ma przejdziemy do
głosowania.
Kto z Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca? Proszę o podniesienie ręki do góry.
Dwanaście za. Kto z Radnych jest przeciwko? Zero. Kto się wstrzymał? Jeden.
Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Gratulujemy Panu Doktorowi cięŜkiej pracy włoŜonej.
Ad. Pkt 7.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni Państwo przejdziemy
teraz do kolejnego punktu: informacja Starosty Wałbrzyskiego nt. współpracy z Gminą Głuszyca, tą
informację w dniu dzisiejszym przedstawi wice Starosta Pan Augustyn Skrętkowicz. Proszę bardzo.
Pan Augustyn Skrętkowicz powiedział, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz i
wielce szanowni Państwo. Jestem tylko substytutem Starosty Wałbrzyskiego, który moimi słowami
przeprasza, Ŝe go tutaj dzisiaj nie ma ale po prostu on i Członek Zarządu, który miał być dzisiaj
tutaj, muszą gościć u Pana Ministra w sprawach istotnych dla Powiatu. Z racji tego, Ŝe poprzednie
cztery lata pełniłem funkcję, wyróŜniającą funkcję, Starosty Wałbrzyskiego, z czego byłem dumny,
stąd mogę równieŜ, do tego tematu, który tutaj Pan Przewodniczący zaaranŜował odnieść się w
kontekście historycznym. Słowo współpraca, wybaczcie państwo za ten lekki wykład to słowo,
które nosi w sobie pewien równieŜ zakres emocji. Ja pozwolę sobie, mimo, Ŝe równieŜ ten efekt
emocjonalny, do tego do tej informacji, mam, postaram się ograniczyć tylko do oceny w układzie
merytorycznym, czyli stanu faktycznego tak jak powiedziałem w pewnym równieŜ odniesieniu
historycznym tych kilku lat wynikających z mojej współpracy. Następnie to juŜ kolejna moja
wypowiedź na zasadzie wykładu, Samorządy zarówno Gminne jak i Powiatowe są Samorządami
niezaleŜnymi a ich zadania określają przepisy prawa i zazwyczaj są to zadania odrębne. One w
pewnych sferach nakładają się na siebie, chociaŜby hasłowo tak na przykład jak promocja. Gmina
prowadzi promocję i Powiat prowadzi promocję. I w tych sferach np. moŜna znaleźć pewne
płaszczyzny porozumienia. To słowo współpraca najlepiej słuŜy tylko w takim momencie, kiedy
oprócz tego, Ŝe coś robimy wspólnego dla naszych mieszkańców, a to mamy wspólnego Państwo
jako mieszkańcy Gminy Głuszyca jesteście równieŜ mieszkańcami powiatu wałbrzyskiego, czyli
naszym obowiązkiem jest działać i właśnie wspólnie dla dobra tych mieszkańców. To słowo ma
większy skutek działania w momencie, kiedy oba samorządy uzyskują efekt dodatni, czyli mają
zysk. Tak jak powiedziałem na wstępie dość trudno jest znaleźć tą płaszczyznę, które wynikają z
przepisów prawa, czyli z zakresu rzeczowego do zrealizowania, tym nie mniej trzeba szukać takich
porozumień, i tych płaszczyzn porozumienia, czy moŜliwych porozumień jest wiele. Poczynając od
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Oświaty poprzez Zarządzanie Ruchem, poprzez działania w sferze kultury, bo to co jest dla Państwa
najbardziej istotne po infrastrukturę drogową chociaŜby. Tych rzeczy jest bardzo duŜo. Pewne
rzeczy widziane ze strony Powiatu wynikają równieŜ z pewnego władztwa, tak jak powiedziałem
umocowanego w zakresie przepisów prawa, chociaŜby z przepisów zarządzania kryzysowego. To są
takie tematy gdzie, czy nam się podoba czy nie, musimy współpracować dla dobra wspólnego
mieszkańców. Dlaczego zacząłem to moje wystąpienie od stwierdzenia Ŝe mam pewne odniesienie
emocjonalne. Tak to niestety jest, ono jest, co prawda subiektywne, bo kaŜdy, który się będzie
wyraŜał na określony temat zawsze w swojej opinii będzie odnosił się w sposób subiektywny do
własnych doświadczeń. Doświadczenia nasze z Gminą Głuszyca są róŜne. To przyznaje, odcinam
się od emocji i powiem, Ŝe są przykłady takich przedsięwzięć, gdzie rzeczywiście udało nam się
współpracować, ale teŜ i niepowodzeń. Ja najbardziej ubolewam z racji np. nieudanych wspólnych
podejść do wykorzystania środków, które w poprzednim czteroleciu były dość istotne mówimy o
budowie tzw. Schetynówki. Wymyśliliśmy pomysł, który zrealizowałem np. z Wójtem Czarnego
Boru, zrealizowałem w późniejszym okresie z Burmistrzem Boguszowa, zrealizowałem w duŜej
mierze z Panem Burmistrzem Orplem, czyli wykorzystania pewnej luki prawnej, która wówczas
tam była, Ŝe robiliśmy ciągi ulic. Gmina dokładała swoją ulicę, Powiat dokładał swoją i to był taki
ciąg logiczny. MoŜna było z jednych pieniędzy zrobić praktycznie dwa zadania. Powiat miał
moŜliwość zrobienia 2 zadania Gmina mogła aplikować o kolejne środki. A jak wspólnie to
robiliśmy to wyciągaliśmy dodatkowe środki. I tu no niestety nie udało nam się czy to zresztą
myślę, ze świadkiem jest obecna Pani Burmistrz, bo wiele razy próbowała mi pomagać równieŜ w
nieudanej współpracy, ale odcinam się od emocji, jako radna, oczywiście. To był taki przykład
nieudanej współpracy. Przykład udanej współpracy, trochę wymuszonej przyznaję, to było
przekazanie szkoły ponadgimnazjalnej. On się moŜe podobać czy nie ale, był skuteczny. To jest ten
przykład gdzie załatwiałem interes dwóch podmiotów, załatwiliśmy przede wszystkim interes
lokalnej społeczności. To jest ta myśl o której mówimy. Proszę Państwa, było trochę pomysłów
które nie wypaliły, nie będę się odnosił dlaczego, no nie wypaliły, jest to poraŜka obu stron
samorządów. Takim pomysłem było tworzenie lokalnej lokalizacji turystycznej, na szczęście np. w
tej chwili udaje się w materiałach promocyjnych powiatu umieszczać wasze atrakcje turystyczne.
To jest nasz wspólny interes. My mamy się moŜliwość pochwalenia, Ŝe w Powiecie Wałbrzyskim
istnieje coś takiego jak atrakcje Głuszycy, a Państwo macie moŜliwość w tym momencie
reklamowania Waszej pięknej Gminy i skąd inąd rzeczywiście bardzo ciekawej dla tych, którzy są
zainteresowani turystyką, Ŝeby skorzystać z tych materiałów. Nieudanym przedsięwzięciem był epowiat. TeŜ ubolewam, bo było to przedsięwzięcie, o które warto było się pokusić, bo były na to
pieniądze, ale interes róŜnych Gmin, tu z naciskiem powiem, Ŝe niestety nie wypaliło to głównie
przez Gminę Wałbrzych, bo Wałbrzych powiedział, ze zrobi sobie e-powiat, czyli elektroniczny
obieg dokumentów z oprogramowaniem, z moŜliwością dofinansowania tego projektu. Nie udało
się. Po doświadczeniach powodziowych niestety bolesnych, chcieliśmy wprowadzić system
wczesnego powiadamiania, była taka propozycja, Ŝe ten temat poprowadzi powiat. No teŜ się nie
udało. Niektórzy włodarze gmin, tu nie odnoszę się do Głuszycy, stwierdzili, Ŝe oni mają takie
własne systemy, które są w stanie zabezpieczyć swoich mieszkańców. Trudno, jest to ich
odpowiedzialność. UwaŜałem, Ŝe naleŜałoby zrobić taki system zintegrowany, który by
przekazywał informacje niezaleŜnie, praktycznie poza urzędami, ale skoro Wójt czy Burmistrz
danej jednostki twierdzi, Ŝe ma własny system powiadamiania, nie będę w to ingerował, aczkolwiek
uwaŜam Ŝe to szkoda bo gdzieniegdzie w Polsce takie systemy funkcjonują z poŜytkiem właśnie dla
mieszkańców albo z naciskiem powtarzam, tu chodzi głównie o bezpieczeństwo, co jest zadaniem
powiatu. Kolejne zadania gdzie z róŜnym efektem się współpracowało, raz było lepiej raz było
gorzej to są sprawy związane ze sprawami zatrudnienia i bezrobociem bo to jest akurat zadanie
imiennie przypisane staroście, a realizuje je poprzez Urząd Pracy. To w zaleŜności teŜ od ilości
środków, które Urząd ma moŜna było się bardziej pochylić i np. w pewnym okresie robić roboty
publiczne, prace społeczno uŜyteczne. No w tej chwili te moŜliwości będą zdecydowanie mniejsze,
bardziej środki są ukierunkowane na innego rodzaju zadania. Ubolewałem, Ŝe np. Schetynówki nie
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wyszły no, ale to nie znaczy Ŝe nic Ŝeśmy u Państwa nie robili. Ja wiem, poddaje się krytyce, Ŝe np.
ilości wyremontowanych dróg ciągle jest niedosyt, tak przyjmuję to, ale to jest generalnie poraŜka
nie tylko Powiatu Wałbrzyskiego, to jest generalnie w całej Polsce. Natomiast jak mnie pamięć nie
myli, a jeŜeli się mylę to mnie Pani Naczelnik tu wyprostuje, od chyba 2008 roku w Gminie
Głuszyca zainwestowaliśmy prawie 4 miliony złotych na drogi powiatowe. Faktem jest, Ŝe
zdecydowanie więcej było to zrobione w Wałbrzychu, no ale Wałbrzych w Powiecie Wałbrzyskim
to jest 2/3 mieszkańców to jest 120 tysięcy, a powiat w Gminach pozostałych to jest ok. 60 tysięcy,
musieliśmy teŜ waŜyć jak to robić. To są te takie, Ŝe tak powiem, większe moŜliwości współpracy.
Banalnymi są oczywiście patronaty Starosty, ale teŜ, myślę, Ŝe dla niektórych przedsięwzięć dość
istotne. To są jeszcze obszary tego typu jak współpraca z organizacjami pozarządowymi, to juŜ
moŜe nie bezpośrednio dotyczy całego samorządu, ale podmiotów i organizacji pozarządowych
funkcjonujących w waszym obszarze, które mogą aplikować o środki powiatu wałbrzyskiego, które
ułatwiają im działanie, ale równieŜ realizują zadania na rzecz mieszkańców. Proszę Państwa ja
rozumiem, Ŝe jest to pewnego rodzaju chaos, być moŜe w mojej informacji, ale chciałem oddać
raczej ducha tej współpracy, mocno się odcinając od emocji, bo gdybym jeszcze do tego dołoŜył
emocje, to chyba byłbym troszkę bardziej krytyczny nt. tej współpracy. Natomiast liczę, na dzisiaj
zwłaszcza, Ŝe macie bardzo wielkiego obrońcę w byłym Waszym mieszkańcu, czyli w obecnym
Panu Staroście Robercie Ławskim, który przyznaje czasami, mnie wkurza ty, Ŝe tak mnie naciska,
Ŝeby Głuszycę robić, a ja jako mieszkaniec Boguszowa nie mam takich moŜliwości Ŝeby
preferować swoich, ale cóŜ się nie robi, bądźmy szczerzy. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Staroście. Pani
Burmistrz chciała, proszę.
Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, dziękuję. Panie Starosto. Proszę przekazać Panu
Staroście moje podziękowanie za odpowiedź na to pismo nasze odnośnie zamontowania znaków na
drodze w Głuszycy Górnej, które ograniczają tonaŜ nie będą niszczyć nam drogi. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Burmistrz. Ja
bym miał jeszcze takie pytanie, bo to leŜy na sercu wszystkich mieszkańców Głuszycy, chodzi o
drogi powiatowe, które zajmują znaczną część naszego miasta, wiemy, Ŝe wrą prace na ul.
Granicznej. Mam nadzieję, Ŝe się przymierzamy juŜ do tego, Ŝeby ruszyła Sierpnica ul. Świerkowa i
ul. Pamięci Narodowej w Kolcach i mam nadzieję, Ŝe przyszłościowo pamiętamy teŜ o ul.
Kolejowej, która teŜ jest droga powiatową. Czy moŜe Pani Naczelnik udzieli nam jakiś informacji
na temat tych inwestycji? Prosiłbym bardzo.
Pani Naczelnik Barbara Świątek, powiedziała, szanowni Państwo, Radni i Mieszkańcy. Cały czas
praktycznie, przez ostatnie cztery lata tak jak tutaj juŜ Pan Starosta wspomniał mamy na uwadze
drogi powiatowe na terenie Gminy Głuszyca. Podczas tych czterech lat wyremontowano sporo tych
dróg powiatowych, za łączną kwotę 3 000 770 tysięcy i na tym nie poprzestajemy. Właśnie na
przyszły rok do kolejnego etapu programu tzw. Schetynówek – jest to narodowy program
przebudowy dróg lokalnych, zgłoszony został znowu wniosek, który obejmuje odcinek drogi
powiatowej w Głuszycy, chodzi o ul. Kolejową na odcinku od drogi wojewódzkiej do skrętu w
kierunku Łomnicy. Ten odcinek, został opracowany projekt, wniosek złoŜony i czekamy teraz. W
pierwszych dniach listopada powinny być juŜ pierwsze sygnały, czy wniosek dostanie
dofinansowanie. Tym bardziej warto o tym powiedzieć, poniewaŜ wniosek jest na wartość
1 000 600 złotych i niestety juŜ teraz, w tym programie moŜna uzyskać juŜ tylko 30%
dofinansowania. Czyli ponad milion złotych będzie trzeba dołoŜyć do remontu tego odcinka drogi,
będzie musiał powiat dołoŜyć, aby zrealizować zadanie. No miejmy nadzieję, Ŝe to się uda.
NiezaleŜnie od tego, tutaj wspomniano o drodze w Kolcach i w Sierpnicy, cały odcinek drogi, który
został zgłoszony jako straty powodziowe, a właściwie straty po ulewnych deszczach, będzie w tym
roku wyremontowany. Nie będzie to cała droga, niestety, nie została przyjęta, Ŝe cała została
zniszczona z tego tytułu, ale trzy odcinki, czy skorzystamy z pieniędzy z trzech promes będą
jeszcze skończone. Został skończony pierwszy odcinek a jeszcze dwa odcinki przed nami. Roboty
powinny się lada chwila juŜ zacząć, o ile się nie zaczęły i będą ukończone najpóźniej do końca
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listopada myślę, Ŝe pogoda na to pozwoli. I wykorzystana zostanie promesa.
Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Przewodniczący mogę? Pani Naczelnik, jeŜeli
Pani pozwoli, rzeczywiście ja tutaj robię objazd tych naszych dróg i terenu i rzeczywiście ta droga
w Sierpnicy jest rewelacyjna, pobocza szczególnie mi się podobają. Proszę mi powiedzieć czy tak
jak Ŝeśmy ustalali, ta droga będzie wykonana do łącznika z ul. Grunwaldzka? Bo wiem, Ŝe od góry
idziecie, ale to miało być wykonane do tego łącznika 381 wojewódzką. Nie będzie? Coś się
zmieniło? Bo tam miał być most przebudowany, ale jak rozmawiałyśmy ostatnio, most nie będzie,
miał nie być robiony tylko ta droga w dalszym ciągu?
Pani Naczelnik Barbara Świątek powiedziała, to znaczy ze środków powodziowych właśnie nie
moŜe być dalej zrealizowana, poniewaŜ nie była cała ujęta w tej dotacji. Natomiast na pewno
będzie, przynajmniej cząstkowo wyremontowana, tak Ŝeby moŜna było ją uŜytkować i w
przyszłości dalej będzie brana pod uwagę, do kolejnych remontów. JuŜ z tych środków nie da się
tego zrobić niestety.
Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, dziękuję. A proszę mi powiedzieć na ul. Kolejowej tą
drogę, którą Państwo złoŜyliście do Schetynówek, to teŜ są brane pod uwagę chodniki? Czy tylko
sama droga? Chodniki teŜ. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Naczelnik. Czy
Pani Naczelnik chciałaby coś jeszcze dodać? Nie? Czy ktoś z Radnych ma jeszcze jakieś pytania?
Proszę Radny Chmura.
Radny Jan Chmura powiedział, ja chciałem zapytać czy w pracach, które są brane w najbliŜszym
czasie przewidziana jest droga ul. Spółdzielców? To jest łącznik teŜ.
Pani Naczelnik Barbara Świątek powiedziała, na przyszły rok oczywiście planujemy remonty
cząstkowe, czyli w wszystkich miejscach gdzie, całościowego remontu nie.
Radny Jan Chmura powiedział, droga ta jest od wielu lat robiona i jest w coraz gorszym stanie.
Jest to krótki odcinek, ale trzeba by go było zrobić porządnie.
Pani Naczelnik Barbara Świątek powiedziała, niestety na razie takiego remontu nie planujemy,
natomiast w zaleŜności od posiadanych środków mogą być odcinkami przeprowadzone remonty i
moŜe się uda to zrobić. Na pewno będziemy brali pod uwagę skrzyŜowanie ze zjazdem w kierunku
Grzmiącej, tam gdzie jest problem ciągle z odwodnieniem i to w pierwszej kolejności będzie
rozwiązane. To mogę Państwu obiecać.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuje, Radny Czepil proszę.
Radny Roman Czepil powiedział, ja mam taką ewentualnie prośbę do Pani Naczelnik, aby w
czasie wykonywania remontu ul. Kolejowej nie podnoszono mi jeszcze wyŜej drogi i przede
wszystkim, Ŝeby wziąć pod uwagę, Ŝe teren Kolejowa 2 i 6 jest terenem zalewowym przez spadek
wód z ul. Kolejowej z góry i Ŝeby wykonać przepusty do rzeki, bezpośrednio po drugiej stronie i
ewentualne nachylenie drogi, Ŝeby nie było teŜ w kierunku budynków znajdujących się przy tej
ulicy.
Pani Naczelnik Barbara Świątek powiedziała, no zagadnienia odprowadzenia wód opadowych z
ul. Kolejowej to jest tutaj wspólne zadanie nie tylko powiatu i projektu, który został wykonany.
Natomiast, przede wszystkim kanalizacja deszczowa, czy ogólno słowna znajduje się na tym
odcinku musi być po pierwsze droŜna, a po drugie moŜe właśnie powinny być zwiększone ilości
wpustów ulicznych aby moŜna było tą wodę odprowadzić. Bardzo mi przykro, Ŝe budynki są
posadowione poniŜej drogi. One po prostu tak są. Nie moŜemy obniŜyć niwelety drogi. Na dzień
dzisiejszy, jest taki stan, a my tylko przeprowadzamy remont, nie będziemy robić przebudowy,
która mogłaby sprawić ze niweleta drogi byłaby obniŜona. Tak, Ŝe nie wiem czy to coś pomoŜe.
Tutaj ukłon w stronę Gminy i liczę na właśnie bardzo dobrą współpracę a wręcz nawet prace
wyprzedzające, które Gmina powinna przeprowadzić zanim rozpoczniemy remont drogi. Chodzi o
kanalizację deszczową.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Naczelnik. Proszę.
Radny Roman Czepil powiedział, skorzystam w takim razie jeszcze z chwili, bo mam taką
refleksję. Widocznie władze Gminy chciały odbić całą sprawę na powiat, bo dostałem odpowiedź
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na ostatnią interpelację, Ŝe całość sprawy jest po stronie powiatu. Czyli to nie jest prawda? Czyli tak
naprawdę, odprowadzenie wód w tej chwili powinien zająć się Urząd Miasta. Dziękuję za
informację.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Proszę Pan Burmistrz.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz,
szanowni Państwo, Pani Naczelnik, więc ja chcę powiedzieć tak, przede wszystkim
zdeklarowaliśmy wobec powiatu, bo była taka korespondencja między oboma samorządami w tej
sprawie i wyraźnie zdeklarowaliśmy, wbrew temu, co tutaj przed chwilą zostało powiedziane, iŜ
Gmina przeprowadzi inwentaryzację i ewentualne naprawy, pod przebudowę instalacji kanalizacji
burzowej w sposób taki, który pozwoli wyprzedzić prace dotyczące nawierzchni drogi. Państwo
dokładnie w tym gronie, moŜe nie wszyscy, ale większość z nas pewnie wie, Ŝe Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych, polega na tym drodzy Państwo, iŜ dokonywana jest przebudowa
nawierzchni. Inwestor nie wykonuje, obojętnie kto był tym inwestorem i w jakim zakresie, nie
wykonuje prac w zakresie infrastruktury podziemnej. W tym przypadku nie ma grama wątpliwości,
Ŝe za kanalizację deszczową odpowiada Gmina i Gmina deklaruje i to mówię publicznie, Pani
Burmistrz na pewno to potwierdzi, iŜ zamierzamy przewidzieć w planie budŜetowym na przyszły
rok takie zadania i takie terminy, które pozwolą wyprzedzić prace powiatu. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Burmistrzowi. Czy
ktoś z Radnych ma jeszcze pytania? Proszę Radny Chmura.
Radny Jan Chmura powiedział, ja mam sprawę do Pana Starosty. Proszę przypomnieć sobie był
okres, kiedy Państwo, tzn. Starostwo, chciało zlikwidować szkołę, wspomniał Pan zresztą o tym,
Samorząd Głuszycki przejął tą szkołę, z tym, Ŝe dŜentelmeńsko umawialiśmy się Ŝe starostwo
będzie nam pomagać. Owszem ta pomoc była tylko w pierwszej chwili w pierwszym momencie.
Czy moŜna liczyć na pomoc finansową w utrzymaniu tej szkoły? Wiemy, Ŝe jest to zadanie, bądź,
co bądź Starostwa. My przejęliśmy, bo nie było innego wyjścia. Panie Starosto czy moŜe Pan
obiecać? Dobrze wobec tego będziemy rozmawiać i mieć nadzieję, ze Starosta coś do tych naszych
skromnych środków na szkołę dołoŜy. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, a Ŝe Starosta jest z Głuszycy
myślę, Ŝe negocjacje pójdą w dobrym kierunku, Ŝe tak powiem. Dobrze szanowni Państwo czy
jeszcze coś odnośnie dróg czy współpracy? Prosiłbym. Radny Masiuk.
Radny Marek Masiuk powiedział, ja powiem krótko, otóŜ zima za pasem, poniewaŜ jestem
radnym juŜ dosyć długo i wiem, Ŝe z tym problemem spotykamy się właściwie, co roku otóŜ
interesuje mnie jakość odśnieŜonych dróg, które podlegają Starostwu, poniewaŜ bardzo często się
zdarza, Ŝe mieszkańcy, zresztą, słusznie zwracają się do Gminy o to Ŝeby ich drogi odśnieŜyć a to w
wielu przypadkach są drogi starostwa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Radnemu,
prosiłbym Panią Naczelnik.
Pani Naczelnik Barbara Świątek powiedziała, proszę Państwa no jakość odśnieŜania zaleŜy
przede wszystkim od moŜliwości finansowych odśnieŜającego. Taki standard odśnieŜania dróg
mamy w całym powiecie, czyli nie tylko w Gminie Głuszyca, ale we wszystkich gminach. Jest to
czwarty, piąty, standard praktycznie, odśnieŜania w którym dopuszczalne jest np. odśnieŜenie drogi
w czasie do 8 godzin od wystąpienia opadów. Ja sobie zdaję sprawę, Ŝe to jest niezadowalające, ale
istnieje tutaj moŜliwość poprawienia jakości poprzez przekazanie tej czynności zarządcy drogi,
Gminie. MoŜe tutaj lokalnie Gmina byłaby w stanie w krótszym czasie, szybciej i lepiej utrzymać te
drogi. Jest taka propozycja proszę bardzo. Proszę Pana na podstawie ustawy o drogach jest
moŜliwość przekazywania zadań ciąŜących na zarządcy drogi i na podstawie tej umowy idą za tym
teŜ środki, takŜe to jest do negocjacji do pertraktacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Naczelnik. Czy
ktoś jeszcze z Radnych? Skoro juŜ nikt z Radnych proszę tutaj Pan Leszek. Panie Leszku w sprawie
dróg rozumiem tak? Proszę bardzo.
Pan Lech Pietraczyk powiedział, tutaj Pan powiedział, ze Gmina została w cztery lata
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poprzedniego Burmistrza, my byśmy byli, po prostu dalej z robotą, czyli poprzednia władza nie
dopełniła obowiązków, Ŝeby było dla mieszkańców Głuszycy lepiej tak? Ja tak to bynajmniej
zrozumiałem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dobrze Panie Leszku, dziękujemy
za pytanie.
Pan Lech Pietraczyk powiedział bardzo proszę Panie Starosto Ŝeby naprawdę wykonywać drogę
solidnie, Ŝeby ta droga słuŜyła mieszkańcom.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, daleko idące wnioski, Panie
Starosto rozumiem, Ŝe co do drogi tutaj nie ma Ŝadnych wątpliwości. Na pewno zostanie
dopilnowane jak naleŜy. TakŜe dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Ktoś z Radnych?
Skoro nie, z mieszkańców moŜe ktoś odnośnie dróg powiatowych. Proszę bardzo.
Pani z sali, ja mam pytanie czy Gmina ogłosiła, w ogóle przetarg na odśnieŜanie?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, pytaliśmy o drogi powiatowe, o
odśnieŜanie, odnośnie dróg gminnych będziemy rozmawiać później, ale skoro Pani Burmistrz
pewnie, Pan Burmistrz juŜ odpowie. Proszę bardzo.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, zadanie dotyczące zimowego utrzymania
dróg i chodników otrzyma Spółka ZUMiK.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Proszę bardzo
N/n powiedziała, a czy Spółka ZUMiK ma juŜ sprzęt zakupiony?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, będziemy to poruszać w sprawach
róŜnych, takŜe teraz o drogi powiatowe. Czy ktoś ma z Państwa jeszcze pytania do Pana Starosty i
do Pani Naczelnik? Proszę Sołtys wsi Grzmiąca.
Pan Borowiec, Sołtys wsi Grzmiąca powiedział, ja mam takie pytanie, bo odśnieŜane drogi
powiatowe, przyjeŜdŜa pług kończy się droga, jest skrzyŜowanie, podnosi pług i jedzie dalej na
skrzyŜowaniu w ogóle nie moŜna ruszyć autem. Nikt nie odśnieŜa skrzyŜowań, bardzo dopiero
późno odśnieŜają. Ja mogę zrobić zdjęcia, jedzie auto, kończy się droga, podnosi, wjeŜdŜa na
wojewódzką, jedzie krzyŜówka jest odgarnięta. Koło CPN u jest jedna krzyŜówka bardzo jest
często nie odgarniana, tak samo jest w Grzmiącej, tak samo jest tutaj na moście.
Pani Naczelnik powiedziała, juŜ mówię to znaczy zwrócimy uwagę w ten sposób Ŝe zwrócimy się
do zarządcy dróg wojewódzkich o odśnieŜanie skrzyŜowań, poniewaŜ utrzymanie skrzyŜowań dróg
róŜnych kategorii naleŜy do zarządcy drogi wyŜszej kategorii. Czyli skrzyŜowanie drogi
powiatowej z drogą wojewódzką powinno być utrzymywane całoroczne, w całym tego słowa
znaczeniu w tym utrzymanie zimowe przez zarządcę dróg wojewódzkich.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy. Skoro juŜ nie ma
więcej pytań ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę bardzo.
Ad. Pkt 8.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, witam wszystkich po przerwie.
Przechodzimy do kolejnego punktu na dzisiejszej sesji. Będzie to rozpatrzenie informacji z
wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2011 r. Proszę o przedstawienie informacji Panią
Burmistrz. W jej imieniu Pan Burmistrz proszę.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz,
Panie i Panowie Radni, szanowni Państwo. Gmina Głuszyca ma uchwalony budŜet, zgodnie z
prawem we właściwym terminie i przez pierwsze półrocze ten budŜet realizowała w granicach
swoich dochodów i w granicach tych dochodów mieściły się równieŜ wydatki. Ja nie chcąc tutaj
Państwu zapełnić czasu, bo to co mam przed sobą, ta dokumentacja to jest kilkadziesiąt, czy wręcz
ponad sto stron, więc gdybym to chciał czytać to byłoby to zbyt na pewno trudne. Materiał jest
opublikowany i dostępny równieŜ udostępniony Paniom i Panom Radnym do dnia 31 sierpnia, taki
jest obowiązek ustawowy i Burmistrz takie sprawozdanie w tym terminie przedstawił. Dzisiaj
zajmujemy się tym, poniewaŜ dopiero od 3 tygodni czy 4 dysponujemy opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie realizacji tego okresu budŜetowego, jakim było pierwsze półrocze czyli
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pierwszych 6 miesięcy. Chcę tylko przypomnieć czy powiedzieć, iŜ dochody Gminy w tym okresie
zostały zrealizowane na poziomie 40,14% a więc na poziomie optymalnym, nie najlepszym, nie
najdoskonalszym, ale z całą pewnością jedynym moŜliwym. Chcę Państwa uwagę na to teŜ zwrócić
przy tym, iŜ dochody Gminy nie są wyłącznie pochodną własnych samodzielnych działań
samorządu, ale równieŜ są wynikiem udziału Gminy w podatku dochodowym PIT i CIT, czyli od
osób fizycznych i prawnych które generalnie w Polsce od 2 czy 3 lat co najmniej, mają tendencję
malejącą. Udział Gminy w obu podatkach siłą rzeczy maleje, skoro wpływy z budŜetu państwa teŜ
maleją z tych obu źródeł. A Gmina ma tylko udział, więc pełen dochód jest przekazywany przez
Ministra Finansów. Chcę tez podkreślić, ze na pewno na dochody Gminy, na poziom tych
dochodów wpływają równieŜ czynniki wewnętrzne, a więc zamoŜność społeczeństwa, działalność
gospodarcza podejmowana czy realizowana na terenie Gminy, jak równieŜ sytuacje związane z
określonymi problemami społecznymi. Bo mamy do czynienia z bezrobociem, z innymi
zjawiskami, które generują równieŜ, czy obniŜają generalnie dochody Gminy. Twierdzę natomiast
proszę Państwa, Ŝe ten poziom dochodów nie wykracza poza standard większości polskich Gmin,
zwłaszcza, jeśli mówimy o dochodach i wydatkach, zresztą podobnie za pierwsze półrocze.
Zazwyczaj jest tak, iŜ Gmina realizuje istotnie swoje dochody w pierwszym kwartale danego roku
kalendarzowego, oraz ostatnich dwóch. Taka jest mechanika, czy taka jest inŜynieria budŜetów
większości polskich Gmin. W związku z tym ten poziom 40%, oczywiście byłoby idealnie gdyby
był poziom 50,01% lub więcej, ale nie odbiega w istocie rzeczy od jakiegoś średniego poziomu
dochodów gmin polskich, zwłaszcza, w ostatnich dwóch, trzech latach. Jeśli mówimy o wydatkach
proszę Państwa, wydatkach gminy, które zostały zrealizowane w pierwszym półroczu na poziomie
36,8%, to równieŜ mamy d czynienia przede wszystkim, z zachowaniem równowagi budŜetowej i
to jest najistotniejsza kwestia, otóŜ, jeŜeli Gmina nie wydaje więcej niŜ ma swoich dochodów, tzn.
Ŝe zachowuje się racjonalnie, tzn. Ŝe mamy do czynienia z takimi decyzjami, które być moŜe nie
uzyskują czy nie przysparzają popularności władzom, są trudne wymagają rezygnowania bądź
zatrzymywania procesów inwestycyjnych zwłaszcza, bądź wydatków bieŜących, ale tak w zasadzie
nikt rozsądny, nikt dorosły, nikt odpowiedzialny, nie wydaje więcej jak ma. To po pierwsze, po
drugie. Pierwsze półrocze, proszę Państwa, w kaŜdej Gminie i idę o zakład, Ŝe mało kto znajdzie
Gminę w której pierwsze półrocze kończy się inaczej realizuje swoje wydatki, zwłaszcza wydatki
majątkowe, a szczególnie wydatki inwestycyjne na poziomie większym niŜ 30%. 40%, to juŜ jest
bardzo dobry wynik. Dlaczego tak jest? PoniewaŜ większość zadań inwestycyjnych, drodzy
Państwo, w większości polskich Gmin ma charakter jednoroczny, i od uchwalenia budŜetu do
przeprowadzenia procedur pozyskania środków, czy to kredytowych, czy to środków zewnętrznych
poprzez procedurę zamówienia publicznego, bo inwestycje muszą być realizowane w trybie
zamówienia publicznego, który teŜ generuje określony czas. Do podjęcia inwestycji, do jej
zamknięcia fizycznie i rozliczenia, nigdy, albo prawie nigdy pierwszych 6 miesięcy nie starcza. Po
prostu to są procedury, to są okresy potrzebne do tego, aby inwestycje tak naprawdę rozpocząć, a
zazwyczaj, co zazwyczaj co zresztą widzimy jadąc przez większość polskich Gmin, Ŝe inwestycje
się jeszcze toczą. Państwo na pewno podróŜujecie i widzicie, Ŝe w większości miast, zwłaszcza
duŜych nawet, inwestycje toczą się do ostatniej moŜliwej chwili i wtedy dopiero zamykając rok
budŜetowy dany rok budŜetowy, a sprawozdanie z całego roku składa się proszę Państwa do 30
czerwca roku następnego, dopiero wtedy widać pełny obraz finansów publicznych. W przekonaniu
moim głębokim jest to, iŜ Gmina Głuszyca realizując swój budŜet, a jestem, co nie jest tajemnicą
dla wszystkich Państwa osobą, która przygląda się temu budŜetowi i sprawom Gminy od niedawna,
realizuję je w sposób bardzo odpowiedzialny, bardzo zdyscyplinowany, między innymi dlatego, iŜ
mamy wszyscy, zwłaszcza pani Burmistrz i Panie i Panowie Radni świadomość iŜ rok 2010
pozostawił pewne zobowiązania Gminy wobec zewnętrznych podmiotów i to bardzo róŜnych, w
skali która obliguje Gminę do ich realizowania, czy ich zrealizowania chociaŜ, tu jeszcze raz:
realizowania i zrealizowania w roku bieŜącym, to rzutuje na być moŜe uczucia być moŜe
większości czy części z Państwa bo wydaje się, Ŝe budŜet jest dosyć bogaty w zakresie wydatków, a
jednocześnie środki, które są przeznaczone na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych, no nie są
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zauwaŜalne w postaci inwestycji, w postaci wydatków bieŜących, chciałoby się Ŝeby ta sytuacja
została zamknięta i wszystko na to wskazuje i tu w kontekście pytań o budŜet przyszłoroczny, o
jego projekt, Ŝe przyszłoroczny budŜet będzie jeśli nie w całości, to w istotnej części wolny od
zobowiązań z lat ubiegłych. To znaczy będzie moŜna mówić o tym, iŜ Pani Burmistrz, Rada
Miejska, Samorząd, czyli generalnie Głuszyca, będzie mogła swoimi dochodami dysponować
znacznie bezpieczniej i znacznie swobodniej. Nie chcąc wchodzić w szczegóły, bo pewnie będą
pytania, to wtedy na nie chętnie odpowiem, ale wiem, Ŝe te sprawozdanie było analizowane przez
Komisję Rady Miejskiej, w związku z tym zakładam, Ŝe te pytania były juŜ na Komisji wyjaśniane
i Pani Skarbnik to uczyniła, chcę tylko potwierdzić, proszę Państwa, iŜ obiektywnym instytucjom
która ocenia wykonania budŜetu wszystkich samorządów w Polsce, jest Regionalna Izba
Obrachunkowa i za chwilę Państwo usłyszycie opinię tej Komisji, która jest pozytywna za pierwsze
półrocze. Oczywiście, są uwagi, poniewaŜ faktycznie budŜet pierwszego półrocza miał olbrzymie
obciąŜenie skutkami wydatków, skutkami zobowiązań zaciągniętymi przez Gminę w latach
poprzednich i niewątpliwie mamy do czynienia z sytuacją, w której budŜet jest bardzo napięty
mimo tak właściwych relacji, właściwych wskaźników, jeśli chodzi o relacje między dochodami a
wydatkami. Ja przepraszam, Ŝe tak krótko, ale myślę, Ŝe to istotę sprawy oddaje. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Panu Burmistrzowi.
Proszę swojego zastępcę o przedstawienie informacji RIO. Proszę.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej powiedział, nie będę czytał całości informacji o
przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze półrocze 2011 roku. Trzeci skład orzekający postanowił
wydać opinię pozytywną z uwagami o przedłoŜonej przez Burmistrza Głuszycy informacji o
przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze półrocze i ja nie będę tutaj czytał, bo te procenty są
tylko, mam uwagę najwaŜniejszą, Ŝe skład orzekający wykazuje, Ŝe na podstawie informacji o
przebiegu wykonania budŜetu Gminy za pierwsze półrocze, naleŜy dokonać oceny realizacji
budŜetu i sformułować wnioski, w sprawie korekty budŜetu prowadzące do wyeliminowania tych
nieprawidłowości, które zostały nam wskazane. Mogę tutaj z drugiej strony powiedzieć od siebie,
Ŝe jestem członkiem Komisji BudŜetowej, Ŝe Komisja BudŜetowa widzi to i juŜ w piątek, 5 jest
odpowiednie posiedzenie i juŜ będziemy korygować, bo mogą być trudności z dopięciem tego
budŜetu niestety. To tyle, jeŜeli ktoś chce o szczegóły, to w przerwie proszę.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej powiedział, dziękuje swojemu zastępcy, prosiłbym
teraz o głos Panią Przewodniczącą Komisji BudŜetu.
Pani Przewodnicząca Komisji BudŜetu Halina Bisek powiedziała, Komisja przychyla się do
pozytywnej opinii RIO. Oprócz tego mamy swoją uwagę. Na podstawie uzyskanej informacji
mamy obiekcję, iŜ istnieje zagroŜenie, Ŝe nie zostanie zamknięty budŜet za rok 2011. W związku z
niskim wykonaniem dochodów, głównie ze sprzedaŜy mienia gminnego. Będziemy nad tym
pracować, zobaczymy, co da się zrobić.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej powiedział, dziękuję Pani Przewodniczącej. Czy
ktoś z Radnych ma pytania odnośnie sprawozdania z realizacji budŜetu? Proszę Radny Szymański.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, jako Członek Komisji BudŜetu, nazwa jest długa i
ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Zastępcę Burmistrza, który bardzo ładnie mieszkańcom
powiedział, Ŝe wykonanie budŜetu będzie lepsze, z tego to wynikało w trzecim i czwartym
kwartale, chciałbym mieszkańców poinformować oficjalnie, Ŝe na ta chwilę z informacji którą
uzyskaliśmy od Pani Skarbnik, do zamknięcia budŜetu na rok 2011 brakuje milion dwieście tysięcy
złotych. Takie teŜ są uwagi Komisji BudŜetu, zaznaczam równieŜ, Ŝe wykonanie budŜetu po stronie
dochodowej, o czym Pan Burmistrz nie powiedział, bo zapomniał pewnie, dochodów w pierwszy
półroczu, dochody były uzyskiwane głównie z subwencji i dotacji. Natomiast dochody ze sprzedaŜy
majątku Gminy, które były planowane na wysokim poziomie, jeśli chodzi o kwoty były
zrealizowane na poziomie 26,7%. Dlatego tez ja bym prosił Pana Burmistrza, Ŝeby przekazywać
mieszkańcom rzetelne informacje, zgodne ze stanem faktycznym a nie manipulować, Ŝe pierwsze
dwa kwartały były złe, a następne dwa to będzie druga Irlandia. Dziękuję.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz,
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Szanowni Państwo, Panie Radny, otóŜ ja przede wszystkim nie mówiłem o Ŝadnej Irlandii, to Pan
tego sformułowania uŜył. Ja teŜ nie jestem, jak Pan być moŜe nie wiem, ale zwolennikiem zielonej
wyspy. I Głuszyca tez nie jest zieloną wyspą na mapie Polski, Ŝebyśmy się dobrze rozumieli, chyba
jesteśmy zgodni, tak? Panie Radny co do tego. Natomiast, Proszę Państwa ja powtarzam to co
powiedziałem, podtrzymuję to w całej rozciągłości, natomiast skoro Pan Radny wspomniał o
kwestiach dotacji i subwencji to chciałbym, Ŝebyście Państwo wiedzieli, Ŝe rzeczywiście istotnym,
Więc jeszcze raz ja uzupełnię, zgodnie z Pana Radnego wnioskiem, informacji czy wypowiedzi.
OtóŜ rzeczywiście, poza dochodami proszę Państwa, z udziału w podatkach dochodowych PIT i
CIT oraz innych źródeł, jest równieŜ zakres dochodów pochodzących, nazywanych inaczej mówiąc
subwencją ogólną i jest równieŜ subwencja oświatowa. Chcę Państwa poinformować, iŜ subwencja
oświatowa w załoŜeniach swoich powinna pokrywać koszty funkcjonowania oświaty. Faktycznie
jest tak, Ŝe subwencja oświatowa nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń nauczycieli. Taka jest
rzeczywistość, ja proszę Państwa abstrahuje, czyli jakby obiegam od tego, Ŝe wynagrodzenia
nauczycieli, pracowników oświaty są w stosunku do potrzeb oczekiwanych, do postulowanych
przez to środowisko, za niskie. To jest jedna rzecz.. Po drugie, są regulowane decyzją centralną
premiera, który dokonuje tej regulacji, płynącą z renegocjacji ze środowiskiem nauczycielskim. Ale
jeszcze jest trzecia rzecz – płaci za to Gmina, poniewaŜ subwencja oświatowa, to wszyscy
ekonomiści to potwierdzają, nie rośnie równo z podwyŜkami płac w oświacie. I w związku z tym, ta
rozbieŜność między wysokością subwencji oświatowej, a kosztami generowanymi przez oświatę
powoduje właśnie to, o czym mowa, Ŝe ta subwencja nie jest w stanie pokryć całości. I to jest
proszę Państwa problem, który mają wszystkie polskie Gminy, ja nie chcę się tutaj rozwodzić dłuŜej
na ten temat, natomiast chcę Państwu powiedzieć jeszcze raz, Ŝe budŜet jest bezpieczny chociaŜ
bardzo napięty. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Burmistrzowi. Ktoś
z Radnych? Proszę Radny Chmura.
Radny Jan Chmura powiedział, ubolewam, ze na dzisiejszej sesji nie ma Pani Skarbnik, która
potrafiłaby to znacznie jaśniej wytłumaczyć.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Radnemu. Czy ktoś
z Radnych ma jeszcze jakieś pytania? Radny Masiuk proszę.
Radny Marek Masiuk powiedział, otóŜ ja trochę czasu Państwu zajmę, nie duŜo, ociupinkę.
Chciałbym się odnieść do tego, co powiedział Pan Grzegorz Szymański na temat budŜetu, poniewaŜ
był Radnym przez ostatnie cztery lata i z tego, co pamiętam, za kaŜdym razem podnosił rękę za
uchwaleniem budŜetu. Chciałbym przypomnieć pewne fakty. OtóŜ rozdział 70004, zobowiązania
związane z remontami dachów na budynkach gminnych, energii, w częściach wspólnych budynków
komunalnych, zarządzanie i administrowanie budynkami wysokości 332 tysiące, groszy juŜ nie
będę mówił. Zobowiązania z roku 2010 to kwota 183 tysiące, w tym rozdziale do zapłaty w 2011
roku. Rozdział 70005, wydatki związane z wykonaniem podziału działek, dokumentacji
geodezyjnej w kwocie 31 tysięcy, w tym zobowiązanie z 2010 roku 23 tysiące. Rozdział 70095,
zobowiązanie za rok 2010 za wypracowanie studium rewitalizacji centrum Głuszyca etap pierwszy
oraz zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kamienic przy ul. Leśnej
6,8,10, znajdujących się w centrum Głuszycy. Ogółem zobowiązania w wyŜej wymienionym
rozdziale wyniosły za rok 2010 89.792 złote. Kolejny rozdział 71035, zobowiązania za 2010 kwota
4 437 złoty. Rozdział 75022, kwota zobowiązań 4.306 złotych dotyczy roku 2010. Zobowiązania z
roku 2010 to kwota 219 tysięcy. Rozdział kolejny 80101, zobowiązania z tytułu zuŜycia energii w
kwocie 3.593 z roku 2010 zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 320 tysięcy złotych. Rozdział
80110, zobowiązanie za niezapłacone faktury za energie elektryczną, zakup materiałów, usługi
internetowe oraz zakup usług pozostałych w kwocie 8 tysięcy, zobowiązania z roku 2010 to kwota
36 tysięcy złotych. Rozdział 80.130 zobowiązanie z roku 2010 to kwota 40 tysięcy złotych.
Rozdział 80146, kwota 1.800 złotych zobowiązanie 2010. Rozdział 85415 zobowiązanie z roku
2010 7.800 złotych. Rozdział 90001, zobowiązanie naleŜną kwotę 189 tysięcy, w tym z tytułu
zuŜycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych na łączną kwotę 183 tysiące, oraz
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pozostałych usługach tj. chlorowanie wody, wywóz nieczystości płynnych na kwotę 5.800 złotych,
a zobowiązanie do zapłaty w roku 2011 z roku 2010 to kwota 435 tysięcy złotych. Czytać dalej? Ja
chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe w Tm czasie jak byłem Radnym to głosowałem przeciw. MoŜe mi
Pani wierzyć.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, drodzy Państwo sytuacja jest taka, ja byłem radnym. Tak
głosowałem za przyjęciem i wykonaniem budŜetu, za zmianami w budŜecie, zaznaczam drodzy
Państwo, Ŝe przez cztery lata nie było problemu z zamknięciem budŜetu, a Pan Radny Marek teraz
mówi, Ŝe głosował przeciw. Miał takie prawo. Ale przy absolutorium dla burmistrza za wykonanie
budŜetu głosował za, więc ja juŜ jestem głupi. Bo tak się nie zgadza, ale przy głosowaniu, ale przy
absolutorium dla burmistrza za wykonanie budŜetu za 2010 jest wszystko w porządku?
Radny Marek Masiuk powiedział, ja nie wiem, jaki Pan jest, ale chciałbym powiedzieć, Ŝe ta
informacja do nas trafiła 31 sierpnia 2011 roku. Sumując, otóŜ ogółem naleŜności wymagalne na 30
czerwca 2011 wynosiły 3 miliony 658 tysięcy złotych. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Markowi. Następny
Radny proszę.
Zastępca Przewodniczącego Janusz Rech powiedział, szanowni Państwo trochę pokory w sobie
trzeba mieć niestety, bo o co chodzi? Gdybyśmy tak analogicznie za parę miesięcy analogicznie
podsumowali naleŜności za ten rok, które będziemy płacić w następnym to podejrzewam, Ŝe moŜe
być ta suma taka sama. Bo jest takie manipulowanie informacją. Nie mówmy o tych sprawach.
Były długi, wiemy wszyscy o tym i teraz najwaŜniejsze jest to, Ŝeby wyjść z tych długów tak jest
według mnie, nie wiem jak Państwo sądzicie. Bo to jest najwaŜniejsze i Ŝeby mieć jakiś program, o
którym tutaj mówiła Komisja BudŜetowa – oszczędności, co nie, bo my musimy oszczędzać. Nie
oszukujmy się. Nam kasza manna z nieba nie spadnie, mamy taki budŜet i nic nie będzie więcej i
tutaj wszyscy musimy oszczędzać i ja nie wiem czy wzajemne nakręcanie się, ktoś na kogoś, czy
komuś to pomoŜe – chyba nie. Tylko naprawdę czeka nas trudna praca, Ŝeby ten budŜet zamknąć,
bo jeŜeli tak jak, mówię, nie zamkniemy budŜetu, to przyjdzie Komisarz i będzie tyle. Dziękuję
bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Radnemu. Proszę
Radny Czepil.
Radny Roman Czepil powiedział, przepraszam, ja moŜe chciałbym się troszeczkę posiłkować
odpowiedzią kogoś z sali. Pani Danusiu, ja mam pytanie do Pani Danuty Rech, a propos skali
bezrobocia w tej chwili w Głuszycy. Jak ono wygląda. Czy ono wzrasta, czy jest na stanie
stabilnym. (Na stanie stabilnym). Jest na stanie stabilnym. Czyli nie mamy co liczyć na zwiększone
dochody z tytułu tego, Ŝe będą większe, z tytułów PITów, tak podatków. Czyli, jeŜeli ludzie by
zaczęli pracować po prostu te podatki byśmy mieli większe, wpływy do budŜetu byłyby większe.
Proszę Państwo ja chciałbym zwrócić jedną uwagę tutaj na to, Pani Burmistrz przeczytała nam
informację i naprawdę jestem bardzo zaniepokojony naszymi tutaj przedsiębiorcami, przytoczę tutaj
dwie cyfry „6 podmiotów rozpoczęło działalność gospodarczą, 21 zakończyło” Proszę Państwa, to
jest podatek CIT nie mamy się co spodziewać, Ŝe będziemy mieli większe dochody, skoro w
stosunku, to jest 1:3 czyli, trzy razy więcej firm jest zamykanych, osoby rezygnują z działalności
gospodarczej, czyli teŜ nie mamy się co spodziewać Ŝe nie mamy w drugim półroczy będziemy
mieli większe dochody. Ja mam jeszcze jedną taką uwagę, a propos tego, Ŝe powiem tak, z tego co
się dowiedziałem, nie jestem jeszcze samorządowcem pełną kadencję, otrzymuje Gmina środki z
naszych dochodów, czyli one wracają tutaj do nas do Gminy, z racji tego, Ŝe ja pracuję poza
Głuszycą ale jestem zameldowany w Głuszycy moje podatki zasilają kasę Gminy, czyli to jest w
granicach powiedzmy 5 tysięcy złotych wpłynęło do kasy Gminy, wyliczyłem sobie to. Zresztą to
moŜna wyliczyć z mojego oświadczenia majątkowego, to nie są w tej chwili ukryte dochody. Ja
mam taką jedną naprawdę prośbę, tutaj do władz, aby ta drogą szły, czyli Ŝeby zatrudniały z
naszego rejonu pracowników i te pieniądze Ŝeby wracały do nas do Gminy. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję proszę Pani Burmistrz.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Radny bardzo chętnie, w tej chwili
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poszukujemy osoby do Rady Nadzorczej z uprawnieniami, bardzo proszę. Będzie ogłoszony po
Wszystkich Świętych konkurs na Sekretarza Urzędu, równieŜ proszę. Tylko, Ŝe tam są wymogi.
Trzy lata pracy na stanowisku kierowniczym, dwa lata i trzy lata co najmniej pięć lat pracy w
administracji. JeŜeli jest taka osoba z Głuszycy, zapraszam.
Pani z sali powiedziała, Przepraszam czy mogę jedno pytanie?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, proszę.
Pani z sali powiedziała, dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa ja dalej będę miała swoje zdanie.
Mieliśmy osobę z Głuszycy na stanowisku kierownika ZUMiKu i chciałabym się dowiedzieć…, z
uprawnieniami. Czy ta osoba, która obecnie piastuje, zrobiła juŜ kurs zarządcy? Bo jest to
wymagane.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dobrze tylko w tym momencie
szanowni Państwo dyskutujemy nad budŜetem. Myślę, Ŝe na ten temat będziemy sobie odpowiadać,
udzielać odpowiedzi w sprawach róŜnych. Taki punkt jest przewidziany. Skupmy się na tym, co
mamy do przedyskutowania teraz. Szanowni Radni mówimy teraz o budŜecie, proszę trzymajmy się
porządku szanowni Państwo kaŜdy będzie miał moŜliwość zadania pytania. Proszę Radny Szostak.
Radny Bernard Szostak powiedział, proszę Państwa ja jestem bardzo ciekawy, te wydatki, które
są nie planowane i nie potrzebne, które powinny być wydane, ciekawe skąd te wydatki zostaną, z
jakiej puli zostaną po prostu, sfinansowane. Czy w planie budŜetowym te wydatki, które są nie
planowane znajdą się, czy nie znajdą się. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Proszę Panie Burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz,
szanowni Państwo, ustawa o finansach publicznych a takŜe uchwała o budŜecie na rok 2011 dla
Gminy Głuszyca przewiduje taką moŜliwość, iŜ Burmistrz Gminy jako organ wykonawczy ma
prawo dokonywać zmian w budŜecie w zakresie takim, który nie przekracza działów w klasyfikacji
budŜetowej, czyli mówiąc obrazowo: Burmistrz nie moŜe przenieść pieniędzy z gospodarki
komunalnej na oświatę, albo z oświaty na pomoc społeczną, ale w ramach działów np. oświata
moŜe te środki przemieszczać, w ramach poszczególnych takich obszarów najwaŜniejszych, które
kaŜdy z nas postrzega jako pewne obszary typowe dla działalności Gminy Burmistrz moŜe takich
zmian dokonywać i proszę Państwa w tej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą
przedstawiłem za pierwsze półrocze i według mojej teŜ wiedzy, którą posiadam poprzez prace w
Urzędzie Miejskim, Burmistrz nie narusza tego uprawnienia które przyznała mu Rada Miejska w tej
kadencji uchwalając budŜet i tym bardziej nie narusza ustawy, bo takiego wytknięcia zresztą w
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie ma. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Radny Szostak proszę.
Radny Bernard Szostak powiedział, Pan nie mówi o tym, o co chodzi. Pan nie mówi o takich
rzeczach jak odprawy i inne rzeczy. Niech Pan powie, z jakiej puli to będzie pokrywane?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Radnemu, Panie
Leszku przywołuję Pana do porządku. Po następnej uwadze poproszę Pana, Ŝeby Pan opuścił salę.
Proszę Panie Burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, raz jeszcze powtórzę Panu Radnemu, Ŝe
Ŝaden z wydatków wykonywanych przez Gminę nie narusza uprawnień Burmistrza w zakresie
działów klasyfikacji budŜetowej to po pierwsze, po drugie jeśli mówimy o kwestiach związanych z
tzw. odprawami bo to sformułowanie nie do końca jest zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, to te
odprawy tak zwane jak Pan to nazwał wynikają z przepisów Prawa Pracy i Burmistrz działa w
granicach budŜetu, którym dysponuje. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Czy ktoś z Radnych ma
jeszcze pytania odnośnie sprawozdania za pierwsze półrocze? Skoro nie ma dziękuje, przechodzimy
do kolejnego punktu dzisiejszej sesji.
Ad. Pkt 9.1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, przechodzimy do uchwał, które
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mamy dzisiaj do przedyskutowania i do podjęcia. Pierwsza Uchwała w sprawie wyboru ławników
do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Szanowni Państwo na Gminie powiem, Ŝe ciąŜy obowiązek,
znaczy istnieje moŜliwość wyznaczenia spośród mieszkańców Gminy Głuszyca osób, które będą
reprezentować nasze miasto w strukturach Sądu Rejonowego w działach pracy i rodzinnym po dwie
osoby. Z tego co mi wiadomo wpłynęło kilka ofert. BliŜszych informacji na ten temat i o
wszystkich brakach formalnych i osobach które przeszły do etapu wyboru powie Przewodnicząca
powołanej Komisji Doraźnej Pani Maria Sokołowska. Proszę.
Pani Maria Sokołowska powiedziała, Panie Przewodniczący, szanowni Radni, przedstawię
stanowisko Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników z 19 września. Zespół został
powołany na podstawie uchwały nr 14/69/2011 12 września 2011 roku w składzie Maria
Sokołowska, Halina Bisek, Janusz Rech, Jan Chmura. Wybory ławników odbywają się na
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2011 roku, Prawo o ustroju Sądów Powszechnych. Zgodnie z art.
163 par. 2 tej ustawy zadaniem zespołów jest wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady
Miejskiej opinii o zgłaszanych kandydatach w szczególności w zakresie spełnienia przez nich
wymogów określonych w ustawie., Prezes Sądu w Świdnicy, pismem z 17 maja 2011 roku
skierował do Urzędu Miejskiego w Głuszycy informację o ustalonych przez Kolegium Sądu
Rejonowego w Wałbrzychu liczbie Ławników wybieranych przez Radę Miejską. Liczba Ławników
wybieranych do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, z zakresu prawa pracy 2 ławników, z zakresu
spraw rodzinnych i nieletnich 2 ławników. Termin zgłaszania kandydatów upłynął 30 czerwca 2011
roku. O terminie tym, oraz o sposobie składania zgłoszeń opinia publiczna była poinformowana,
poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie BiPu Urzędu Miejskiego, oraz na
tablicach ogłoszeń. Uprawnione podmioty oraz grupy obywateli zgłosiły 8 kandydatów na
ławników, z tego 2 kandydatury nie spełniały wymogów. To była kandydatura Pana Filipczaka
Marcela, który nie ukończył 30 lat i Pani Małgorzaty Krzak, która nie dopełniła wymogów
formalnych. Po przeanalizowaniu zgłoszeń, pod kontem czy wpłynęły w ustalonym terminie i czy
spełniają wymogi formalne, zespół stwierdza, Ŝe niŜej wymienione kandydatury spełniają wszystkie
wymogi. Są to kandydatury:
Pani Babicz Edyta – do wydziału rodzinnego
Pan Bielawski Edward – do sądu pracy
Pani Kalinowska Małgorzata – do wydziału rodzinnego
Pani Malinowska Barbara – do sądu pracy
Pani Obrzanowska Barbara – nie określiła się, w którym wydziale chce pracować
Pani Wasilewska-Drąg Jadwiga – do sadu pracy
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Przewodniczącej
Zespołu, Szanowni Państwo procedura polega na takiej zasadzie, Ŝe głosowanie nad osobami, które
mają nas reprezentować w Sądzie Rejonowym, jest głosowaniem niejawnym, więc na początek
powołamy Komisję Skrutacyjną, mamy taki obowiązek, jako pierwszy proponuję na członka
komisji skrutacyjnej Pana Grzegorza Szymańskiego, Panie Grzegorzu? (Zgoda). Dziękuję. Proszę
Radny Chmura.
Radny Jan Chmura powiedział, proponuję Radnego Jerzego Marszala.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Panie Radny? (Zgoda). Dziękuję.
Czy jest jeszcze jakaś propozycja?
Radna Maria Sokołowska, proponuję Panią Chylińską.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Pani Chylińska?
(Zgoda). Czy są jeszcze jakieś propozycje? Proszę Pani Bisek.
Radna Halina Bisek, proponuję Pana Marka Masiuka.
Panie Marku? (Zgoda). Tak, dobrze, dziękuje. Myślę, Ŝe Komisja Skrutacyjna w składzie 4
osobowym jest wystarczająca. Członkowie Komisji spośród siebie wybiorą Przewodniczącego.
Prosiłbym juŜ Komisję Skrutacyjną, przegłosujemy jeszcze czy wszyscy Radni akceptują taki
wybór dobrze? Szanowni Radni, kto jest za przyjęciem Komisji w składzie: Pani Radna Chilińska,
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Pan Radny Szymański, Pan Radny Marszał i Pan Radny Masiuk proszę o podniesienie ręki do góry.
Za 10. Kto jest przeciwko? Zero. Kto się wstrzymał? Trzy.
Dziękuję. Prosiłbym Komisję Skrutacyjną o podjęcie juŜ działań zmierzających do sprawnego
przeprowadzenia głosowania nad kandydatami na Ławników. Szanowni Radni, Szanowni Państwo
zajmie to troszkę czasu zanim Komisja Skrutacyjna przygotuje się i przedstawi nam warunki
głosowania, więc moŜe proponuję króciutką przerwę 5 minutową.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń, Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego
grona Przewodniczącego. Oddaję głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radny Szymański
proszę.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Szymański powiedział, drodzy Państwo
wyjaśnię teraz zasady głosowania. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaków X obok
dwóch lub jednego z kandydatów, wtedy mamy głos waŜny. JeŜeli znak X nie będzie postawiony w
Ŝadnym z pól albo w trzech polach głos jest niewaŜny. Radni wybierają 2 ławników do sądu pracy i
2 ławników do wydziału rodzinnego i nieletnich. Kandydatami na Ławników do wydziału
rodzinnego jest: Pani Edyta Babisz, Pani Małgorzata Kalinowska, i Pani Barbara Obrzanowska.
Kandydatami na ławników do wydziału pracy jest: Pan Edward Bielawski, Pani Barbara
Malinowska i Pani Jadwiga Wasilewska–Drąg. Panie radco prawny zapomniałem o czymś?
Dziękuję. Komisja Skrutacyjna rozda karty do głosowania poszczególnym radnym. Proponuję
Ŝebyśmy nie musieli się przemieszczać gdzieś poza teren sali i wybrać miejsce ustronne za stołem
prezydialnym dobrze? Pani Halina Bisek, Pani Ela Chilińska, Pan Jan Chmura, Pan Roman Czepil,
Pani Barbara Jelewska, Pan Jerzy Marszał, Pan Marek Masiuk, Pan Grzegorz Pieroń, Pan Janusz
Nikodem Rech, Pani Monika Rejman, Pani Maria Sokołowska, Pan Bernard Szostak i Grzegorz
Szymański. Szanowni Państwo Komisja Skrutacyjna udaje się do swojej pracy, oddaję głos Panu
Przewodniczącemu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Komisji Skrutacyjnej,
miejmy nadzieję, Ŝe bardzo szybciutko policzą te głosy i wrócą do nas z informacją, kto się dostał.
Korzystając moŜe z tej chwili jaką zajmie liczenie głosów, proponowałbym oddać głos Pani
Przewodniczącej do Spraw Wsi, Ŝeby nam omówiła uzasadnienie dotyczące uchwały, zmiany
zapisu statutu Sołectwa Grzmiące. Myślę, Ŝe tutaj Radni zgodzą się ze mną i nie będzie Ŝadnych
przeciwwskazań proszę Pani Mario.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, szanowni Radni na zebraniu, które odbyło się 10
października, zebranie wiejskie podjęło taką uchwałę i wystąpiło z wnioskiem do Rady o
wprowadzenie zmian do Statutu Sołectwa, takie same zmiany, jakie zostały wprowadzone
poprzednio w sołectwach pozostałych. Komisja ds. Wsi i Gospodarki Wodnej wnioskuje o przyjęcie
tych zmian.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Przewodniczącej,
która wstępnie przybliŜyła nam informację, czego dotyczą zmiany w statucie. Czy Pan Sołtys
chciałby coś dodać? Nowy Sołtys, bo mieliśmy wybory. Stary, nowy Sołtys, gratuluję.
Radna Monika Rejman powiedziała, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo,
otóŜ po konsultacjach przedstawionego projektu uchwały dotyczącego uchwalenia zmiany opłat za
świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Głuszyca, w
konsultacjach z Panią dyrektor przedszkola i z Panią Burmistrz, oraz po analizie członków komisji,
prosimy o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały. Przypomnę, iŜ 27 czerwca na sesji
Rady Miejskiej podjęliśmy taką uchwałę, okazało się, Ŝe stawki, które zostały ustalone są za
wysokie dla naszych rodziców. Teraz w niedalekim terminie odbyło się spotkanie. Pani Dyrektor,
Grona Pedagogicznego i rodziców, na którym to spotkaniu zostało ustalone nowe stawki. Według
nowego projektu będą one wynosiły: za 6 godzin 50 złotych, za 7 godzin 100 złotych, za 8 godzin
150 złotych, za 9 godzin 170 złotych. Grupa Ŝłobkowa 8 złotych za kaŜdy dzień. Wcześniej to było
za 6 godzin 80 złotych, za 7 godzin 152 złotych, za 8 godzin 172 złote, za 9 godzin 179 złotych i za
10 godzin 183 złote.
2

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Przewodniczącej
Komisji Oświaty Kultury i Sportu, mamy jeszcze chwileczkę czasu, bo Komisja Skrutacyjna
pracuje bardzo cięŜko nad liczeniem głosów. Mamy jeszcze jedna uchwałę powołania Komisji
Rewizyjnej. Na chwilę obecną komisja Rewizyjna liczy w swoim składzie 4 członków.
Przewodniczącym Komisji jest Pan Roman Czepil. Z uwagi na to, Ŝe zgodnie z przyjętym planem
pracy Rady Miejskiej, planem pracy Komisji Rewizyjnej jest dość sporo w obszarze do
kontrolowania, w zakresie tej komisji. Do tego mamy jeszcze napływ wszelkiego rodzaju skarg na
pracę naszych władz, Ŝe tak powiem w cudzysłowie, bo to dotyczy róŜnych spraw, ta Komisja
Rewizyjna jest tak obłoŜona pracą, Ŝe szanowni Państwo bardzo i szanowni Radni bardzo cięŜko się
im pracuje, cięŜko znaleźć czas, Ŝeby poświęcić odpowiednią ilość czasu na konkretną sprawę a te
sprawy są nieraz tak zawiłe i sięgają kilku lat wstecz, materiały źródłowe, rozmowy z
pracownikami, konsultacje tutaj z Burmistrzami, to skłania do tego Ŝeby powiększyć ten skład
komisji o kolejne 2 osoby. Wtedy istnieje moŜliwość zgodnie z zapisami Statutu, Ŝe taką Komisję
będzie moŜna dzielić na zespoły kontrolne. Zespoły Kontrolne będą mogły oddzielnie pracować i
równocześnie, na przykład zajmować się dwoma sprawami, a nie jak do tej pory jedną sprawą, bo
jak mówię, dwa razy szybciej będzie mogła ta komisja pracować. Prosiłbym juŜ Ŝeby Radni
wstępnie zastanawiali się nad kandydatami, którzy niedługo, bo za chwilę zostaną zgłoszeni do tej
Komisji. Będziemy głosować nad tymi osobami, wstępnie juŜ powiem, Ŝe pod nieobecność Pana
Radnego Grzegorza Sakowicza wpłynęła do mnie informacja, Ŝe wyraŜa on swoją wolę na
kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej, czyli mniemam, Ŝe taka kandydatura zostanie
zgłoszona, ale to poczekamy formalnie do momentu, kiedy będziemy pracować nad tą uchwałą i
wtedy ta kandydatura zostanie przyjęta. Wiemy juŜ o Komisji Rewizyjnej, wiemy juŜ o zmianach w
Statucie Sołectwa Grzmiąca, wiemy juŜ o opłatach za przedszkole, które zostały obniŜone. Mamy
jeszcze uchwałę, nad którą będziemy jeszcze dziś pracować.
Jest to uchwała, która, Ŝe tak powiem wpłynęła w ostatniej chwili do Rady Miejskiej. Jest to
uchwała dotycząca nieruchomości gruntowej, chodzi o budynek Spółki ZUMiK, moŜe tutaj
prosiłbym o krótką informację w międzyczasie, Pana lub Panią Burmistrz na temat tej uchwały, nad
którą Radni będą musieli głosować. Proszę.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, dziękuję Panie Przewodniczący, szanowni
Państwo, Wysoka Rado, chciałam prosić o przyjęcie, podjęcie pozytywne uchwały w sprawie
wniesienia aportem do Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Spółka z o.o. w Głuszycy
nieruchomości Gruntowej zabudowanej budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 38, będącej własnością
Gminy Głuszyca. Uchwała, projekt uchwały brzmi: wyraŜa się zgodę na przekazanie aportem, na
rzecz Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Spółka z o.o. prawa własności
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącym własność Gminy Głuszyca
połoŜonej w obrębie II miasta Głuszyca. Zakres przedstawiono w załączniku graficznym niniejszej
uchwały, o łącznej powierzchni 0,1026 ha składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 90/1 i numerem Księgi Wieczystej, par 2 ustala, się wartość aportu na kwotę 478 400
złotych. Proszę Państwa mając na względzie, Ŝe Zakład Usług Mieszkaniowych jest zakładem,
który zatrudnia mieszkańców Głuszycy i wychodząc naprzeciw właśnie potrzebą mieszkańców i
tych pracowników. Aby uratować Spółkę i Spółka ta Ŝeby mogła zaciągać jeszcze teŜ kredyty,
konieczne jest wyposaŜenie tej spółki właśnie w to mienie. To jest budynek, jak Państwo się
orientujecie, ten w którym obecnie mieści się Spółka, są tam jeszcze inne instytucje jak opieka,
biuro pracy, to wszystko by było wniesione, jako aport do właśnie Spółki i Spółka miałaby większe
moŜliwości na pokrycie zobowiązań z lat poprzednich. Dziękuję bardzo. Pan Prezes jeszcze
chciałby coś dodać do tego?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Pani Burmistrz, Panie
Prezesie dlaczego taka decyzja?
Prezes Lech Markiewicz powiedział, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, Szanowni Państwo, na pewno
wszyscy wiecie, Spółka powstała w 2002 roku przy załoŜeniu kapitału zakładowego w wysokości
50 tysięcy złotych, był to oczywiści wkład aportowy nie gotówkowy. Przez 9 lat funkcjonowania
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Spółki ten kapitał zakładowy nie był podniesiony, dlatego teŜ pierwszą z czynności którą proszę
Wysoką Radę o pomoc i wsparcie dla Spółki to jest potrzeba rzeczywiście zasilenia kapitałowego
Spółki ZUMiK, bez zgody Rady, bez tego aportu wartość spółki niestety jest tak mała i nikła, Ŝe nie
ma szans na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań. Tych zobowiązań jest na dzień dzisiejszy dość
duŜo do zrealizowania. Jest to pierwszy krok do uratowania tej Spółki, poniewaŜ na dzień
dzisiejszy ta spółka nie ma majątku, którym mogłaby w jakiś sposób dysponować i zaciągać
moŜliwości dodatkowych zobowiązań na pokrycie tych wszystkich działań, które były prowadzone
wcześniej. Ja juŜ mówiłem Radnym i Pani Burmistrz, jako zgromadzeniu wspólników, Ŝe
informacje na temat ZUMiKu są informacjami niejawnymi i nie powinno się ujawniać publicznie
tego co jest istotą funkcjonowania spółki ZUMiK. Proszę mi wierzyć tutaj siedzący radni mają
pełną informację na temat stanu jaki zastałem w spółce i gdyby nie ta sytuacja, dzisiejsza uchwała
nie była by konieczna. Z mocy prawa nie ma innej moŜliwości, a znając sytuację Gminy Głuszyca
nie prosimy o pomoc w gotówce, czyli po prostu we wkładzie finansowym, tylko w wkładzie
aportowym, który dla Gminy Głuszyca nie jest na dzień dzisiejszy obciąŜeniem, a jest to
rzeczywiście pomoc polegająca na tym, Ŝe spółka będzie mogła zacząć normalnie funkcjonować, ja
przypomnę, Ŝe z tego tytułu ZUMiK płaci Gminie oczywiście czynsz dzierŜawy. Jest to kwota
niebagatelna, bo ponad 22 tysiące złotych rocznie. Myślę, Ŝe to jest teŜ duŜa pomoc dla nas na
dalsze funkcjonowanie. Nie jest to oczywiście rzecz najbardziej istotna i waŜna, ale jest to pierwszy
krok ku temu, Ŝe moŜemy starać się o uzyskanie jakiegokolwiek kredytu z banku, Ŝeby ten kredyt
uzyskać jeszcze będziemy musieli w spółce podjąć kilka istotnych działań, które w ogóle umoŜliwią
nam złoŜenie jakiegokolwiek wniosku o środki finansowe. Dlatego ta decyzja jest bardo waŜna i
myślę Ŝe wczoraj na Komisji budŜetu Komisja przyjęła moją prośbę jednogłośnie i dlatego proszę
równieŜ Wysoką Radę, Ŝeby ten projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu, moŜna było
rozpocząć dalsze działania, które będą skutkowały proszę Państwa tym, Ŝe jeŜeli uda się akt
notarialny sporządzić, to wtedy będziemy mogli mówić Ŝe to mienie jest własnością spółki a tak
naprawdę będzie własnością mieszkańców Gminy Głuszyca. Dziękuje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Panu Prezesowi za
udzielenie informacji myślę, Ŝe dość wyczerpującej, która ułatwi Radnym podjęcie decyzji.
Szanowni Państwo, tak w ramach rozluźnienia, doszły mnie słuchy Ŝe Komisja Skrutacyjna
zapomniała, Ŝe ma przyjść. Nie wiem ile w tym prawdy, poszedł właśnie wiceprzewodniczący
sprawdzić jak tam im to idzie. Jeszcze chwila. Szanowni Państwo czas na pytania będzie później.
Prosiłbym się uzbroić w cierpliwość
Pani z sali, bo dla mnie to jest normalnie kupa śmiechu, Ŝeby tutaj zaprosić mieszkańców Głuszycy
i w takiej zimnicy. Na dworze jest cieplej niŜ tutaj. I czy następne zebranie, które zorganizujecie dla
mieszkańców Głuszycy, będziemy w takim samym stanie? To proszę powiedzieć, to się ubierzemy
trochę grubiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni Państwo powiem tak, w
mojej kwestii leŜało zwołanie sesji Rady Miejskiej, ja ją zwołałem tutaj. Taką decyzję podjęliśmy z
Radnymi, była zainteresowana grupa mieszkańców. Ja dowiedziałem się w ostatniej chwili, Ŝe tutaj
mamy problem z ogrzewaniem. Biorę na swoje barki odpowiedzialność za to, Ŝe w tej chwili
marzniemy wszyscy, Ŝe tak powiem. Informacji, dlaczego mamy taki stan rzeczy moŜe udzieli nam
Pan Burmistrz. Panie Burmistrzu króciutko moŜe.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, oczywiście jak Pan Przewodniczący
zauwaŜył mamy do czynienia z awarią, z tym, Ŝe awaria była na tyle powaŜna, Ŝe wymagała
załatwienia pozwolenia budowlanego na zmianę instalacji ogrzewania. A pozwolenie budowlane to
nie jest formalność, którą się w Starostwie załatwia nawet przy największej Ŝyczliwości w jedną
chwilę i to pozwolenie wczoraj, włącznie z ksiąŜką budowy doręczone tutaj, czy zostało
przywiezione i ta naprawa rozpocznie się od przyszłego tygodnia. To jest naprawdę awaria, na to się
czasami nie ma wpływu po prostu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, takŜe szanowni Państwo ja
przepraszam ze swojej strony, no bo to, Ŝe tak powiem zgodnie z obowiązującym prawem ja jestem
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gospodarzem sesji Rady Miejskiej i ode mnie zaleŜy gdzie będą zwoływane, ja ją zwołałem tak jak
juŜ mówiłem wcześniej, przykro mi Ŝe w takich warunkach, no ale tak jak mówię dowiedziałem się
o tym w ostatniej chwili, bo po prostu złe zrządzenie losu Ŝe tak powiem, takŜe jeszcze raz
przepraszam no wszyscy marzniemy takŜe myślę Ŝe w miarę szybko to pójdzie. Szanowni Państwo
mamy jeszcze jedną uchwałę, którą myślę, Ŝe omówimy bo Komisja Skrutacyjna zaraz do nas
dotrze. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Głuszyca. Taka uchwała została podjęta przez Radę,
mamy tam małą zmianę moŜe króciutko Pani Burmistrz wyjaśni, o co chodzi dobrze? Proszę.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, uchwała została podjęta o zasadach Gospodarowania, w tej chwili proszę
o dokonanie zmian polegających na czytelnym zapisie między innymi kwot procentów, jakie
udzielamy przy bonifikatach na wykup mieszkania. I tak na przykład, przy sprzedaŜy lokali
mieszkalnych na rzecz najemców stosuje się bonifikatę 99% ceny lokalu przed zawarciem aktu
notarialnego, poprzednio było to zmienione i 90 % dotyczyło całego budynku, jeŜeli wszyscy
wykupią. No w naszych warunkach proszę Państwa jest to nierealne, jako Ŝe rzadko się zdarza,
przez moją bytność tutaj nie miałam jeszcze takiego przypadku, kiedy wszyscy jednomyślnie
złoŜyli wniosek i wykupili to mieszkanie. Więc tutaj Ŝeby nie blokować tych sprzedaŜy, konieczna
była taka zmiana. W poprzedniej uchwale teŜ zabrakło zapisu odnośnie kosztów za dokumentację
jak i kosztów opłat za remonty, jakie były przeprowadzane w ciągu ostatnich pięciu lat. Proszę
Państwa jest to istotna zmiana dla budŜetu szczególnie, bo rzeczoznawca wycenia lokal mieszkalny,
wycenia stan zastany, natomiast te remonty tyczą się części wspólnych budynku, np. dachu,
korytarza, remontów innych, które naleŜą do części wspólnych, w związku z czym są to
niebagatelne kwoty, nie we wszystkich budynkach, bo nie było tych remontów tak wiele, natomiast
rzędu kwota, nie wiem 1600 złotych, więc to jest jakiś pieniądz tutaj dla naszego budŜetu. Proszę
Państwa pochylała się nad ta uchwała Komisja BudŜetu, wiem, ze zostały wypracowane jakieś
wnioski i stanowisko Komisji BudŜetu, to jeŜeli Pan Przewodniczący pozwoli to za chwilę, dobrze
to ja dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję za krótki wstęp Pani
Burmistrz, myślę, ze wrócimy do tego w momencie, kiedy będziemy podejmować uchwałę. Ja
oddaję głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, która po trudach tutaj do nas dotarła. Proszę
Bardzo.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Szymański powiedział, protokół z ustalenia
wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu sporządzony na
sesji w dniu 28 października 2011 roku na kadencję od 2012 roku do 2015 roku. Komisja
Skrutacyjna w składzie: Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Grzegorz Szymański,
Członek Komisji Skrutacyjnej Radny Marek Masiuk, Członek Komisji Skrutacyjnej Radna Ela
Chilińska, Członek Komisji Skrutacyjnej Radny Jerzy Marszał. Po wyjęciu kart z urny ich
przeliczeniu stwierdza, co następuje: liczba radnych Rady Miejskiej w Głuszycy obecnych na sesji
uprawnionych do głosowania 13. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wydział
Rodzinny zgłoszono kandydatury Pani Edyta Babicz, Pani Małgorzata Kalinowska, i Pani Barbara
Obrzanowska, natomiast na ławnika do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wydział pracy zgłoszono
kandydatury Pana Edwarda Bielawskiego, Pani Barbary Malinowskiej i Pani Jadwigi Wasilewskiej–
Drąg. Liczba Radnych, którym wydano karty do głosowania 13. Liczba kart wyjętych z urny 13,
liczba kart niewaŜnych 0, liczba głosów niewaŜnych 0, liczba głosów waŜnych 13. Liczba głosów
waŜnie oddanych za wyborem na kandydata Panią Edytę Babisz 6 na kandydata Panią Małgorzatę
Kalinowską 13, Na kandydata Panią Barbarę Obrzanowską 7, na kandydata Pana Edwarda
Bielawskiego 5, na kandydata Panią Barbarę Malinowska 13, na kandydata Panią Jadwigę
Wasilewską-Drąg 8. Wobec powyŜszego Komisja Skrutacyjna stwierdza, Ŝe niŜej wymienieni
kandydaci zostali wybrani na ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wydział rodzinny
Rodzinny to jest Pani Małgorzata Kalinowska, i Pani Barbara Obrzanowska, natomiast do Sądu
Rejonowego w Wałbrzychu wydział rodzinny, to jest Pani Barbara Malinowska i Pani Jadwiga
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Wasilewska – Drąg. Uwag Komisja nie miała, protokół został podpisany przez Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej i trzech członków. Dziękuję.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI/78/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Wałbrzychu.
Ad. Pkt 9.2
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Komisji Skrutacyjnej,
znamy wyniki, gratuluję osobom, które zostały wybrane, jako reprezentanci do Sądu Pracy i Sądu
Rodzinnego. Przejdziemy do kolejnej uchwały w dniu dzisiejszym. Jest to uchwała w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, szanowni Radni proszę zgłaszać kandydatów
do Komisji Rewizyjnej. Radny Chmura proszę.
Radny Jan Chmura powiedział, do Komisji Rewizyjnej zgłaszam Grzegorza Szymańskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję czy Pan wyraŜa zgodę?
(Tak). Dziękuję. Proszę Radna Bisek.
Radna Halina Bisek, zgłaszam Pana Grzegorza Sakowicza.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Pan Grzegorz jest dzisiaj
nieobecny z uwagi na zwolnienie lekarskie, wpłynęła do mnie jego zgoda wyraŜona w formie
pisemnej, zgodnie tutaj z opinią Pana Artura, obowiązuje jak kaŜda zgoda, czyli kandydatura jest
waŜna. Szanowni Państwo czy moŜemy przejść do głosowania, czy są ewentualnie jakieś uwagi, co
do składu Komisji Rewizyjnej? Skoro nie ma Panie Arturze dwóch kandydatów naraz? Czy są
jeszcze inne kandydatury? Nie ma nie widzę. Dwóch kandydatów naraz czy oddzielnie? Oddzielnie.
Dobrze. Pierwszy kandydat Grzegorz Szymański, kto z Radnych jest za przyjęciem kandydatury
Grzegorza Szymańskiego na członka Komisji Rewizyjnej proszę o podniesienie ręki do góry.
8 za. Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? 5.
Gratuluję Panu Grzegorzowi Szymańskiemu, jest nowym członkiem Komisji Rewizyjnej.
Drugie głosowanie nad Kandydaturą Pana Grzegorza Sakowicza. Kto z Radnych jest za przyjęciem
kandydatury Pana Grzegorza Sakowicza do składu Komisji proszę o podniesienie ręki do góry.
10 za. Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? 3
Dziękuję. Pan Radny Grzegorz Sakowicz równieŜ jest członkiem Komisji Rewizyjnej.
Przejdziemy do głosowania całej uchwały mamy 2 kandydatów, kto z Radnych jest za przyjęciem
wskazanej uchwały proszę o podniesienie ręki do góry.
13 Radnych za. Dziękuję.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI/79/2011 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Ad. Pkt 9.3.
Szanowni Radni, kolejna uchwała w dniu dzisiejszym. Uchwała w sprawie uchwalenia zmian
statutu Sołectwa Grzmiąca. Szerokiej informacji na ten temat udzieliła juŜ Przewodnicząca Komisji
do spraw Wsi. Statut ten, po prostu brakowało tam zapisu, które obowiązują juŜ w innych
Sołectwach w Kolcach w Sierpnicy i w Głuszycy Górnej i w Łomnicy. Czy są jakieś pytania co do
tych zmian. Nie ma pytań, myślę, Ŝe moŜemy przejść do głosowania. Kto z Radnych jest za
przyjęciem uchwały dotyczącej zmiany w statucie Sołectwa Grzmiąca proszę o podniesienie ręki do
góry.
Za 13. Dziękuję. Jednogłośnie.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI/80/2011 w sprawie uchwalenia zmiany statutu Sołectwa
Grzmiąca.
Ad. Pkt 9.4.
Kolejna uchwała w dniu dzisiejszym. Uchwała w sprawie uchwalenia zmian opłat za świadczenia
udzielane za przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Głuszyca. Pani Przewodnicząca
Komisji udzieliła nam informacji, czym było to podyktowane, wychodzimy tu naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców, opłaty zostały obniŜone. Czy są jakieś pytania? Do Radnych? Proszę
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bardzo. Skoro nie ma Ŝadnych pytań przejdziemy do głosowania.
Pani Burmistrz proszę, z tego co juŜ do mnie dotarło taki zapis jest w projekcie uchwały. Taki zapis
obowiązuje. Pani Dyrektor takŜe myślę, Ŝe tutaj zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Czy
są jeszcze jakieś pytania Radnych co do tej uchwały? Skoro nie ma przejdziemy do głosowania. Kto
z Radnych jest za przyjęciem uchwały, w sprawie uchwalenia zmiany opat za świadczenia
udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Głuszyca proszę o
podniesienie ręki do góry.
13 za. Dziękuję. Jednogłośnie.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI/81/2011 w sprawie uchwalenia zmiany opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Głuszyca.
Ad. Pkt 9.5.
Szanowni Radni przedostatnia juŜ uchwała w dniu dzisiejszym. Uchwała w sprawie uchwalenia
zmiany uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Głuszyca. Wstępnie taką informacje juŜ otrzymaliśmy od Pani Burmistrz, prosiłbym teraz
Przewodniczącą Komisji BudŜetu o zabranie głosu na temat tej uchwały. Proszę Pani Halino.
Przewodnicząca Komisji BudŜetu Halina Bisek powiedziała, w par. 29 punkt 1 będzie zapis 99%
bonifikaty wartości lokalu, oraz 99% wartości udziału współwłasności gruntu lub uŜytkowania
wieczystego. Tak ustaliliśmy i jeszcze w par. 29 w punkcie 2a, było napisane 99% o ile najemcy
tych lokali złoŜą wniosek o wykup lokalu nie później niŜ w terminie 18 miesięcy Komisja ustaliła,
Ŝe będzie to 24 miesiące, poniewaŜ uchwała weszła później w Ŝycie. Pozostałe zmiany, jakie
zostały zaproponowane do zmiany w uchwale, Komisja odrzuciła. MoŜe Państwo się wypowiedzą i
moŜe będziemy coś tutaj jeszcze zmieniać.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, ja dziękuję Pani Przewodniczącej.
Pierwszy wniosek został złoŜony. Czy ktoś z Radnych, moŜe tak czy ktoś z Radnych ma jeszcze
pytania, albo jakieś wnioski co do tej uchwały o nieruchomościach. Skoro nie ma przyjmijmy
wnioski złoŜone przez Panią Przewodniczącą, jako wnioski formalne, które musimy przegłosować
szanowni Radni. Prosiłbym teraz o skupienie. Pierwszy wniosek jaki padł, był to wniosek o, ma
Pani gdzieś to napisane Pani Halino, Ŝebym ja mógł ewentualnie odczytać? Tak, proszę.
Przewodnicząca Komisji BudŜetu Halina Bisek powiedziała, w par. 29 punkt 1 będzie zapis 99%
bonifikaty wartości lokalu, oraz 99% wartości udziału we współwłasności gruntu lub uŜytkowania
wieczystego
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Wszyscy Radni słyszeli,
czego dotyczy wniosek. Kto z Radnych jest za przyjęciem wniosku wnoszonego przez
Przewodniczącą Komisji BudŜetu proszę o podniesienie ręki do góry.
12 za. Kto jest przeciwko? Zero. Kto się wstrzymał? Jeden.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, pProsiłbym Panią Przewodniczącą
o przedstawienie drugiego wniosku formalnego. Proszę Pani Halino
Przewodnicząca Komisji BudŜetu Halina Bisek powiedziała, w par. 29 w punkcie 2a, było
napisane 99% o ile najemcy tych lokali złoŜą wniosek o wykup lokalu nie później niŜ w terminie 18
miesięcy od dnia wejścia uchwały w Ŝycie, zmieniamy to na 24 miesiące.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Przewodniczącej.
Czy ktoś z Radnych ma pytania do wniosku? Skoro nie ma przejdziemy do głosowania nad
wnioskiem złoŜonym przez Panią Przewodniczącą Komisji BudŜetu. Skoro nie ma pytań, kto z
Radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Panią Przewodniczącą proszę o
podniesienie ręki do góry.
12 Za. Kto jest przeciwko? Zero. Kto się wstrzymał? Jeden.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Wniosek został przyjęty.
Te dwa wnioski były Pani Przewodnicząca, tak? Dziękuję. Czy ktoś z Radnych ma pytania? Proszę
Radny Szymański.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, a trzeci wniosek, Ŝe z projektu tej uchwały wykreślamy
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w par. 29 podpunkt 3,4,5,6,7,8 i 9. To trzeba przegłosować, to jest trzeci wniosek formalny do
projektu tej uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dobrze dziękuję. Słyszeliśmy
wniosek złoŜony przez Radnego Szymańskiego. Kto z Radnych jest za przyjęciem zgłoszonego
wniosku? Proszę o podniesienie ręki do góry.
8 Za. Kto jest przeciwko? 2. Kto się wstrzymał? 3.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Szanowni Państwo przed
przystąpieniem do głosowania nad całością uchwały z przyjętymi zmianami. Czy są jakieś pytania
do tej uchwały? Skoro nie ma głosujemy całość uchwały z wprowadzonymi zmianami, z
poprawkami. Kto z Radnych jest za przyjęciem uchwały z wprowadzonymi poprawkami proszę o
podniesienie ręki do góry.
9 Za. Kto jest przeciwko? Zero. Kto się wstrzymał? 4.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział dziękuję. Uchwała została przyjęta
z poprawkami.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI/82/2011 w sprawie uchwalenia zmiany uchwały w sprawie
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
Ad. Pkt 9.6.
Kolejna uchwała w dniu dzisiejszym. Ostatnia uchwała w sprawie w sprawie wzniesienia aportem
do Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Spółka z o.o. w Głuszycy nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 38, będącej własnością Gminy
Głuszyca. Pani Burmistrz i Pan Prezes udzielili nam wstępnie informacji, dlaczego ta uchwała,
czemu ma słuŜyć, dlaczego jest potrzebna. Prosiłbym Przewodniczącą Komisji BudŜetu jeszcze o
opinię.
Przewodnicząca Komisji BudŜetu Halina Bisek powiedziała, Komisja pozytywnie zaopiniowała,
projekt uchwały i bardzo proszę o podjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Przewodniczącej.
Czy ktoś z Radnych ma pytania? Proszę Radny Czepil.
Radny Roman Czepil powiedział, ja mam taką jedną uwagę. Na poprzedniej sesji tutaj
nadzwyczajnej dotyczącej zakładu ZUMiK, dostaliśmy informację, przynajmniej ja dostałem jako
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ŝe otrzymamy na Komisję Rewizyjną, do wglądu stan
finansowy zakładu. No powiem szczerze, nie dostaliśmy takiej informacji i dodatkowo powiem, Ŝe
nie znam tej sytuacji finansowej. Nie wiem, w jaki sposób inne tutaj Komisje otrzymały taką
informację, natomiast my jako Komisja Rewizyjna mieliśmy w związku z tym, Ŝe mogły być tam
informacje niejawne, uzyskać taką informację do zbadania sytuacji finansowej w spółce ZUMiK,
takŜe w tej chwili wstrzymam się od głosu w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Przewodniczącemu
Komisji Rewizyjnej. Pani Burmistrz proszę, czy Pan Burmistrz? Proszę.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado więc takie
informacje, jak Pan Radny słusznie zauwaŜył do końca października, nie ma jeszcze końca
października, więc dlatego nie uzyskał tej informacji, natomiast takie dokumenty zostaną
przygotowane. Tylko nie w całości, tylko w pewnym zakresie, jak Pan słusznie zauwaŜył, bo jest
ochrona danych osobowych. Dziękuję. Nie wiem czy Pan Prezes jeszcze coś doda tutaj? JeŜeli Pan
Przewodniczący pozwoli.
Prezes Lech Markiewicz powiedział, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado szanowni Państwo, ja
w dniu dzisiejszym na ręce Zastępcy Burmistrza złoŜyłem stosowny dokument tak Ŝeby
rzeczywiście po analizie udostępnić to Radnym do wiadomości. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panie Prezesie. Proszę
Pan Burmistrz chyba jeszcze chciałby coś dodać.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, drodzy Państwo na tej sali spotykaliśmy
się parę tygodni chyba juŜ, moŜna powiedzieć, w sprawach dotyczących spółki ZUMiK. Wtedy
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Państwa Ŝyczeniem, a wolą teŜ Rady Miejskiej został ustalony termin końca października jako
termin sporządzenia tzw. programu naprawczego dla Spółki i ten dokument dzisiaj rzeczywiście
Pan Prezes w formie projektu doręczył na moje ręce, celem zapoznania się i zaopiniowania. Pani
Burmistrz jeszcze tego dokumentu nie zdąŜyła przeczytać, ja teŜ szczerze mówiąc. Dokument dotarł
dzisiaj, tuŜ przed sesją, na pewno, w stosownym terminie po jego zaakceptowaniu a właściwie po
jego lekturze bo nie będziemy tego modyfikować jako, Pani Burmistrz czy ja. Będzie to
przedstawione w odpowiedniej postaci tak jak się deklarowaliśmy wobec Rady Miejskiej na
poprzednim posiedzeniu. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani i Panu
Burmistrzowi. Proszę Radny Szymański z pytaniem.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, ja mam pytanie do Pana Wiceburmistrza czy ten
dokument przeszedł przez biuro prawne? Tzn. przez biuro podawcze? I jest data wpływu? Czy
będzie moŜna mieć wgląd czy ten dokument faktycznie wpłynął dzisiaj, i jakie jest tego
potwierdzenie?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Panie Burmistrzu proszę.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Radny zapraszam do Urzędu
Miejskiego, nawet za chwilę. zobaczy Pan ten dokument na moim biurku. Nie ma problemu, po
sesji zapraszam. Tylko nie wiem, kto ma klucze szczerze mówiąc. To jest projekt dokumentu do
dyskusji, jeszcze do naszej wewnętrznej, ale jest dzisiaj doręczony. Panie Radny no ja powiem tak.
Pan Prezes doręczył ten dokument tuŜ przed 15 i nawet szczerze mówiąc nie spojrzałem na to czy
jest tam pieczątka.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję czy są jeszcze jakieś
pytania? Skoro nie ma, szanowni Radni przystępujemy do głosowania. Kto z Radnych jest za
przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia aportem do Zakładu Usług Mieszkaniowych i
Komunalnych Spółka z o.o. w Głuszycy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przy
ul. Grunwaldzkiej 38 będącej własnością Gminy Głuszyca proszę o podniesienie ręki do góry.
12 Za. Kto jest przeciwko? Zero. Kto się wstrzymał? Jeden.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI/83/2011 w sprawie wniesienia aportem do Zakładu Usług
Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o. o. w Głuszycy nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 38, będącej własnością Gminy Głuszyca.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, ja chcę jeszcze jedną istotną informację
jakby dodać. Przede wszystkim chcę Radzie Miejskiej podziękować w imieniu Pani Burmistrz, ale
przede wszystkim swoim i pracowników i Pana Prezesa spółki ZUMiK za tą dzisiejszą uchwałę,
ona ma naprawdę kolosalne znaczenie i na pewno to, o czym rozmawialiśmy na tej sali, a dlatego
się czuję zobowiązany o tym mówić dzisiaj osobiście. Parę tygodni temu zostanie na pewno, dzięki
tej uchwale w znacznym stopniu zmienione. Natomiast była mowa jeszcze wrócę do głosu
wcześniejszego otóŜ była mowa o końcu października, koniec października to jest poniedziałek.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Burmistrzowi.
Ad. Pkt. 10
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, kolejny punkt dzisiejszego
porządku: Interpelacje, zapytania, odpowiedzi. Radni i Sołtysi proszę. Kolejnym punktem będą
sprawy róŜne i wtedy mieszkańcy jak najbardziej będą mogli zadawać równieŜ pytania dobrze?
TakŜe prosiłbym się jeszcze troszkę uzbroić w cierpliwość. Proszę Sołtys Głuszyca Górna.
Sołtys Głuszycy Górnej powiedział, ja mam pytanie do Pana Burmistrza. Co się dzieje z
oświetleniem ul. Kłodzkiej? To tak jest Ŝe w dzień się światło świeci a przyjdzie wieczór i
ciemność.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Panie Burmistrzu proszę.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz,
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szanowni Państwo. Tak się składa, Ŝe ja dosyć często ostatnio a właściwie zawsze juŜ od pewnego
momentu wjeŜdŜam do Głuszycy jadąc do pracy jak jest ciemno i widzę, Ŝe się na Głuszycy Górnej
tak powiem kolokwialnie świeci. Ul. Kłodzkiej, przyznaję, nie przyobserwowałem. Wracam teŜ
dosyć ostatnio późno więc teŜ i dzisiaj obiecuję sprawdzić sobie osobiście. Natomiast chcę
powiedzieć tak, Ŝe dzisiaj było uzgodnienie z operatorem energetycznym na temat uzupełnienia
opraw, które nie funkcjonują, jest kilkanaście punktów na terenie całej gminy. Ja nie chciałbym
powiedzieć, Ŝe na pewno jest Kłodzka, bo nie pamiętam, natomiast zweryfikuję to jeszcze w
poniedziałek.
Sołtys Głuszycy Górnej powiedział, jeszcze mam jedno pytanie. Co z mostem na ul. Kłodzkiej 39
w pierwszej kolejności będzie robiony, czy na ul. Kłodzkiej której nie ma dojazdu w ogóle?
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Sołtysie, Panie Tomku, więc most na
Kłodzkiej 93, tak jak juŜ informowałam w sprawozdaniu, do dzisiaj był termin składania ofert i w
poniedziałek będzie rozstrzygnięty i będzie robiony. Natomiast Kłodzką 95, mamy tu pewne
trudności, poniewaŜ od 4 sierpnia czekamy na pismo z ministerstwa, które wyrazi zgodę na
przesunięcie środków, które zostały przyznane Gminie w ramach usuwania skutków powodzi a
sprawa wyszła stąd, Ŝe ogłosiliśmy przetarg i Ŝaden wykonawca nie chciał, za cenę, jaka została
wyceniona przez rzeczoznawcę, wykonania tego mostu, wykonać tej pracy. I w związku, z czym
sprawa się przeciągnęła i mam obiecane dzisiaj z Ministerstwa rozmawialiśmy, Ŝe w poniedziałek
będzie pismo pozwalające na uruchomienie kolejnej procedury i postaramy się właśnie wykonać
równieŜ ten most. Wiem, Ŝe to jest most strategiczny i bardzo waŜny dojazd do zabudowań. Sprawa
się ciągnie, bardzo, bardzo długo, ale tak jak mówię, do dnia dzisiejszego, od 4 sierpnia nie było
pisma Ministerstwa. Będzie to realizowane. Warunki, rozmawialiśmy tez z wykonawcami, warunki
nawet popsucia się pogody, Ŝe tak powiem, zmniejszenie temperatury, nie będą wpływały na
moŜliwość wykonania tego mostu. Takie mam zapewnienia od wykonawców. 39, tam jest dojazd
ale ten most teŜ został wytypowany po tych ulewnych deszczach po powodzi i rozmawialiśmy,
ustalaliśmy które mosty i właśnie ten i 95 i drogi dojazdowe teŜ co Ŝeśmy rozmawiali do tych pól.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Burmistrz. Radny
Chmura proszę.
Radny Jan Chmura powiedział, dziękuję. Zwracam się do Pani Burmistrz, wypełniając mandat
Radnego Rady Miejskiej w Głuszycy zwracam się z zapytaniami, oraz z prośbą o realizację
następujących wniosków. Po pierwsze, na jakim etapie są zapowiadane prace nad instalacją
monitoringu w Głuszycy? Drugi wydawałoby się mało istotny, ale próbowałem telefonicznie
interweniować, nie przyniosło skutku, dlatego pozwolę sobie dzisiaj: od czasu zmiany słupa
energetycznego kilka miesięcy wstecz nie świeci zainstalowana na nim lampa między budynkami 3
i 5 na ul. Ogrodowej. Brak światła w tym miejscu stanowi uciąŜliwość dla ok. 400 mieszkańców,
nadmienię Ŝe są jeszcze tam sklepy i teraz juŜ po godzinie 18 trudno tam się bezpiecznie poruszać.
Po trzecie, proponuję wykonać ogrodzenie stawu na ul. Parkowej. Brak ogrodzenia stwarza
zagroŜenie bezpieczeństwa zwłaszcza dla dzieci, przypomnę, Ŝe był tam kiedyś wypadek- utonęły
dzieci. Po czwarte, wnioskuję, aby w 2012 roku dokończyć remont drogi przy ul. Bohaterów Getta,
nadmieniam, Ŝe wraz z zabudową kanału tzw. młynówki został wykonany częściowy remont drogi
do budynku nr 40, pozostała do zrobienia następna część. I po piąte, ostatni wniosek, wnioskuję aby
w 2012 roku wykonać elewację budynku Zespołu Szkół w Głuszycy przy ul. Parkowej. Obecny
stan techniczny wyŜej wymienionego budynku na pewno swoim wyglądem nie przyciąga
kandydatów na uczniów tej szkoły.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Radnemu, w formie
pisemnej Pani Burmistrz dostanie proszę jeszcze.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, czy Pan Radny, Panu Radnemu wystarczy
odpowiedź ustna, czy Ŝyczy sobie Pan na piśmie? Bo ja mogę odpowiedzieć teraz ustnie. Dziękuję.
Pierwsze pytanie: na jakim etapie jest monitoring Głuszycy. OtóŜ Panie Radny, Wysoka Rado,
szanowni Państwo sprawa wygląda w ten sposób. Próbowaliśmy uruchomić wniosek o rewitalizację
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Głuszycy i w ramach tego wniosku zawrzeć teŜ monitoring, ogrodzenie właśnie stawu, dokończenie
ul. Bohaterów Getta, którą, takim zamysłem było zrobienie takiego pasaŜu spacerowego, jednak
okazało się ze jesteśmy miastem poniŜej 10 tysięcy mieszkańców, w związku z czym moŜemy się
skupić tylko i wyłącznie na budynkach mieszkalnych. Taki wniosek, jak juŜ czytałam, został
przygotowany i będą te budynki rewitalizowane, ze 100% udziałem Gminy, gdyŜ poprzednie
wspólnoty nie wyraził zgody. W tym roku ogłosiliśmy przetarg na monitoring miasta. Wcześniej
Policja wyznaczyła, poprosiliśmy Policję o wyznaczenie miejsc szczególnie zagroŜonych, na
których trzeba by było zamontować monitoring. Takie miejsca zostały wyznaczone. Ogłoszono
przetarg. Jednak nie zgłosiła się Ŝadna firma, która by zechciała robić monitoring, a to z tego
powodu, Ŝe były po prostu wykazane do przetargu przez ludzi, którzy wykonywali taki monitoring
w Jedlinie, kamery. Kamery, które wykazane do przetargu przestarzałe, są nowoczesne i w związku
z czym ten przetarg, do przetargu nie zgłosiła się Ŝadna firmal ale ten przetarg będzie ponownie
ogłoszony, zrobiona dokumentacja pod te firmy które będą mogły wykonać nam ten monitoring.
Proszę Państwal ten monitoring Policja wyznaczyła, zamontowanie kamer termowizyjnych tutaj na
wysokości ul. Leśnejl która by obejmowała ul. Grunwaldzką, Ogród Jordanowski oraz ul. Dolna.
Druga kamera na Bohaterów Getta, trzecia miałaby być przy ul. Ogrodowej i czwarta na ul.
Łukasiewicza, tak na osiedlu. Są to takie miejsca wyznaczone przez Policję strategicznel więc tam
na pewno będą te kamery. JeŜeli chodzi o drugie pytanie to jest słup energetyczny. Więc tutaj juŜ
zlecenie wysłaliśmy do zakładu energetycznego i to będzie uzupełnione te oświetlenie, taką samą
sytuację mamy w budynkach przy ul. Łukasiewicza, ostatni budynek przy lesie, gdzie jest jedna
tylko lampa świeci. TakŜe mamy takie zgłoszenia i to takŜe będzie zrobione. Wykonać ogrodzenie
stawu, więc to co mówiłam, rzeczywiście jest to bardzo waŜne zagadnienie, którym się trzeba zająć.
No ja myślę, ze tutaj po zaakceptowaniu przez Państwa budŜetu, będą takŜe zabezpieczone
pieniądze na taki cel. Ja myślę, Ŝe to teŜ moŜna byłoby zrobić takim systemem gospodarczym na
wiosnę, podczas gdy będą prace robót publicznych. TakŜe tymi osobami moŜna te pracę wykonać.
W 2012 roku dokończyć tą drogę. Tak rzeczywiście, szanowni Państwo, Panie Radny, więc tutaj
chcielibyśmy tą drogę, nie wykorzystywać pieniędzy budŜetu Gminy, ale jest Pan w Urzędzie
zatrudniony, który zajmuje się wnioskami i szukamy moŜliwości umieszczenia tego odcinka drogi
właśnie w ramach Schetynówek. Mamy juŜ takie zapewnienia, Ŝe uzyskalibyśmy pozytywną opinię
tego wniosku o te środki pozabudŜetowe, poniewaŜ łączy się ta droga z drogą wojewódzką, a to jest
właśnie podstawa do tego do ubiegania. Wniosek, 2012 elewacje Zespołu Szkół, tak rzeczywiście
proszę Państwa, jeszcze jako Radna składałam interpelację w momencie, gdy była to szkoła pod
władaniem Starostwa. No nigdy nie doszło do wykonania tej elewacji. Tu proszę Państwa
chciałabym pójść dalej. TeŜ szukamy moŜliwości uzyskania środków pozabudŜetowych, bo tam jest
potrzebna nie tylko elewacja ale w ogóle termomodernizacja tego budynku. Tam są w tym budynku
proszę Państwa, jeszcze boazeria drewniana, która zgodnie z przepisami przeciw poŜarowymi, nie
moŜe funkcjonować nie moŜe dalej być na ścianach, gdy tam są właśnie młodzieŜ czy dzieci, które
korzystają z tego budynku. TakŜe jestem przekonana, Ŝe jeŜeli tylko tutaj ukarzą się moŜliwości
uzyskania tych środków czy napisania wniosku, bo taki tez będziemy chcieli składać to na pewno
będzie to robione. TeŜ rozmawialiśmy z Panią Dyrektor Zespołu Szkół odnośnie wykorzystania
moŜe to za duŜo powiedziane, wykorzystania, ale skorzystania z osób, bo ta szkoła, jak Państwo
wiecie, posiada teŜ jedną z klas budowlanych. W związku z czym, chcieliśmy, był takie rozmowy z
Panią Dyrektor prowadzone, aby takim sposobem gospodarczym, uzupełnić te tynki, moŜe nie zbić
bo to trzeba juŜ rusztowań i bardzo takie powaŜne rzeczy do wykonania, natomiast jest moŜliwość
zrobienia, Pani Dyrektor teŜ zaaprobowała tą wizję, aby wspólnie, pracami publicznymi i tymi
uczniami, którzy będą pracować pod osobami dorosłymi, pod nadzorem osób dorosłych, Ŝeby
wykonać tą elewację. Piękny budynek, jestem dumna i wszyscy Państwo na pewno teŜ, Ŝe mamy
taką szkołę ponadgimnazjalną. Więc na pewno będziemy tutaj dokładać, mam wsparcie widzę
Radnych takŜe, wszelkich starać, Ŝeby ta szkoła błyszczała i była nasza wizytówką. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Pan Radny Prosi Ŝeby jednak na
piśmie tą odpowiedź dać, tak, Ŝe przekaŜemy. Wszystkie Panie Radny odpowiedzi? Odnośnie drogi
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i szkoły? Dobrze. Proszę Radny Szymański.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, Pani Burmistrz z tego co się orientuję, ale mogę być w
błędzie, nabór na Schetynówki na 2012 rok był juŜ w tym roku i został zakończony. Mylę się?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Proszę Panie Burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, chcę Państwu powiedzieć, Ŝe tak
faktycznie. Nabór został zakończony natomiast wiadomo równieŜ o tym, Ŝe alokacja przewidziana
na Dolny Śląsk nie zostanie wykorzystana. To jest informacja, którą mam absolutnie pewną i
wszystko na to wskazuje, iŜ będzie, a chcę Panu powiedzieć, dlaczego, Panie Radny i drodzy
Państwo, otóŜ Schetynówki przez 3 lata funkcjonowały doskonale tylko dlatego, a moŜe przede
wszystkim dlatego, Ŝe montaŜ finansowy środków rządowych i samorządowych polegał na
wkładzie fifty- fifty, pół na pół. Natomiast od tego roku. Od roku 2012 a więc w naborze, który
został zamknięty zmienił się układ i udział samorządu musi wynosić 70% a udział rządu 30% i
wiadomo oficjalnie - to są rzeczy publikowane. Nabory większości województw w Polsce, równieŜ
na Dolnym Śląsku nie skończyły się wyczerpaniem alokacji i teraz nie wiadomo, czy nowy Rząd
będzie chciał te alokacje utrzymywać i ponowne nabory będzie ogłaszał i na tym cała operacja ma
się opierać, czy teŜ będzie ona w jakiś sposób przesuwana do innych województw. JuŜ całkiem na
marginesie, moŜe poza protokołem dodam bo to jest komentarz i cała nadzieja w tym Ŝe
Schetynówki od nazwiska Premiera Schetyny zostaną na Dolnym Śląsku bez zmian a moŜe będzie
ich więcej. To jest juŜ natury kolportycznej, komentarz natomiast z całą pewnością wiadomo
alokacja nie została wyczerpana.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Burmistrzowi.
Jeszcze raz Radny Szymański, by chciał proszę
Radny Grzegorz Szymański powiedział, Panie Burmistrzu, ja rozumiem, Ŝe pewności nie mamy,
to jest Pana domniemanie, Ŝe na pewno dostaniemy pieniądze. No my ich na pewno nie dostaniemy,
my byśmy je dostali na pewno jak byśmy złoŜyli odpowiednią dokumentacje aplikacyjne w 2011
roku. Domniemujemy, Ŝe nam się uda ja bym bardzo sobie tego Ŝyczył. Nie mniej jednak na tą
chwilę nie ma pewności, Ŝe te środki będą, tak?
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, ja powtórzę raz jeszcze, alokacja na pewno
nie została wyczerpana, to po pierwsze. Po drugie oznacza to, Ŝe będzie prawdopodobnie i tu
mówię, ale proszę posłuchać, proszę pozwolić mi dokończyć, prawdopodobnie powtórzona. Być
moŜe w innym nakładzie finansowym. Natomiast proszę Państwa, dokumentacja projektowokosztorysowa na takie zadanie, jakim jest inwestycja drogowa, wymagałaby umieszczenia w
tegorocznym budŜecie. A stan tegorocznego budŜetu, nie był na tyle pojemny, Ŝeby moŜna było
dokumentację tego typu przygotować, w związku z tym my zakładamy taki wariant Ŝe
dokumentacja będzie umieszczona w projekcie budŜetu na rok 2012 i jeśli nabór rzeczywiście
będzie powtórzony, będziemy o te środki zabiegać. Przy czym, pod warunkiem, Ŝe Rada Miejska
zgodzi się na to, Ŝeby ta partycypacja Gminy wynosiła 70% a nie 50% jak do tej pory.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Kto z Radnych proszę.
Pytania proszę.
Zastępca Przewodniczącego Janusz Rech powiedział, pierwsza sprawa to sprawa najbliŜsza. Ul.
Grunwaldzka, szanowni Państwo, będziemy teraz wracali, kto będzie szedł w kierunku Urzędu
zobaczy, Ŝe co druga trzecia lampa tylko świeci W sobotę zmienimy sobie czas, będziemy mieli
niestety dzień krótszy po południu i na to nikt nie reaguje. To juŜ od ponad 2 miesięcy, co druga
trzecia lampa sobie świeci – ciemno. Pierwsza sprawa. Dalej wracając do ul. Grunwaldzkiej
wszyscy czytaliśmy piękne artykuły, miesiąc wrzesień, październik juŜ będzie wymieniona
nawierzchnia na ul. Grunwaldzkiej, dzisiaj mamy 28 październik, parę dni temu nieźle padało, ja
chodzę po Głuszycy i widzę, co druga studzienka burzowa, za którą my jako miasto odpowiadamy
jest nie droŜna, nie odbiera tej wody. To ja nie wiem, mieliśmy robić ten asfalt, którego nie
zrobiliśmy i studzienek teŜ nie wyczyściliśmy to jest druga moja sprawa. Kolejna moja sprawa to
juŜ takie „boksowanie się” z organem wykonawczym od paru miesięcy, chodzi o nieszczęsną ul.
Grunwaldzką 40A, o co chodzi króciutko. O wejście na dach, Ŝeby moŜna było komin czyścić.
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Tam na wiosnę powstał poŜar, ja w tej sprawi juŜ interweniuję, od początku, do tej pory tego nie
zrobiło się. Tam w końcu było wyjaśnienie, chodziło o to Ŝe, róŜnie mi to wyjaśniano, ale w końcu
juŜ sam doszedłem do tego, Ŝe nie moŜna było wykonać, gdyŜ fundusz remontowy w tej
wspólnocie, po prostu, nie miał wkładu właściciela. Bo to jest mieszkanie najemców. Czyli
własność komunalna i organ władzy wykonawczej po prostu nie przekazywał tych środków do
funduszu wspólnoty, na fundusz remontowy. W związku z tym jeszcze, ja ostatnio to składałem na
sesji. 12 września ta sesja miała miejsce, ja na odpowiedzi patrzę, Ŝe to wpłynęło do Pani Burmistrz
20, ja nie rozumiem podstawy prawnej. Skoro my interpelujemy na sesji, Ŝeby był tygodniowy
poślizg. Dla mnie jest jednoznaczne, zgodzę się, Ŝe, moŜemy liczyć od następnego dnia, ale nie po
3 czy po 7 dniach. To jest kolejna sprawa. Kolejna sprawa, to jest sprawa juŜ Przewodniczącego i
mnie: na wiosnę tego roku była przeprowadzona kontrola przez Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu
Wojewódzkiego w sprawie kontaktu radnych ze społeczeństwem. Jak wiecie Państwo, Pan
Przewodniczący i ja mamy dyŜury w Urzędzie, gdzie moŜna przyjść i porozmawiać z nami. I ten
nasz dyŜur jeden musi być w godzinach umoŜliwiających tym wszystkim, którzy pracujecie
Państwo kontakt z nami. My od paru miesięcy piszemy do Pani Burmistrz, Ŝeby nam to umoŜliwiła,
bo my musimy po południu, bo nie wszyscy przecieŜ mają wolne. Ja akurat jestem emerytem i mi
jest obojętne, kiedy. Ale ci, co pracują, a chcieliby przyjść do nas załatwić jakąś sprawę, nie mają
moŜliwości tej. Do tej pory na ostatnie pismo, które skierowaliśmy, bodajŜe 25 sierpnia, nie mamy
Ŝadnej odpowiedzi i ja bym miał na razie tyle. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję, proszę Pani Burmistrz i
Pan Burmistrz.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Przewodniczący, Panie Radny jeŜeli chodzi o
lampy to tutaj tak jak wcześniej powiedział zastępca, mamy tutaj trochę problem, bo umowa jest do
końca roku. Zakład energetyczny róŜnie juŜ teraz podchodzi do nas, ale rzeczywiście pracownik,
który zajmuje się oświetleniem spisał nam wszystkie lampy, które nie świecą i jest to w tej chwili
juŜ zgłoszone do zakładu energetycznego. Natomiast jeŜeli chodzi o ul. Grunwaldzką, proszę
Państwa, rzeczywiście, mieliśmy zapewnienie Pana Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg i
Kolei, Ŝe będzie ta droga wykonywana od mostu, tzn. tylko od mostu do skrętu na Kolce, wykonana
w tym roku. Warunkiem wykonania tej drogi było wykonanie przez Gminę przyłączy do budynkuw,
po to Ŝeby później, jak zrobiona zostanie droga, nie rozkopywać jej. Częściowo zrobiliśmy, były
wykopy, to było utrudnienie dla Państwa i w innych miejscach gdzie było to moŜliwe metodą
przeciskową. Niestety okazuje się, Ŝe DZDiK nie zdąŜył z ogłoszeniem przetargu wstępnie
konsultował się z zapytaniem o cenę, które przedłoŜył do wykonawców. Zgłosiła się jakaś firma
Koreańska, która nie bardzo gwarantowała dobrą jakość, w związku, z czym, ten przetarg będzie
rozstrzygnięty jeszcze w tym roku, takie mam zapewnienie dyrektora i na przyszły rok po to Ŝeby
zrobić to zgodnie ze sztuką, będzie wykonana ta droga, ale tylko proszę Państwa, od mostu do
skrętu na Kolce. Bardzo mi zaleŜało i tutaj na pewno wszystkim Radnym takŜe, Ŝeby była robiona
droga od ul. Ogrodowej, bo tam na wysokości ul. Ogrodowej zatrzymała się ta inwestycja, jednak
no nie bardzo moŜemy tam robić, jako Ŝe, w tej drodze jest wodociąg, który jest z lat 30 i najpierw
musimy ten wodociąg wymienić, w związku z czym skupiamy się tylko tutaj. Ta inwestycja będzie
na pewno w Głuszycy, tutaj tez mieliśmy poparcie parlamentarzysty, Pana Juliana Golaka, który tez
mocno nas tu wspierał jeŜeli chodzi o budowę tej drogi i będzie robiona, mam zapewnienie i na
piśmie takŜe właśnie, Ŝe będzie robiona i na rok przyszły, łącznie z chodnikami. Co tu jeszcze, tak
rzeczywiście te burzówki, ma Pan Radny rację, no częściowo były monitorowane tzn.
prześwietlaliśmy te studzienki, jednak niektóre były zasypane. Wykonane zostały prace, to jest przy
ul. Górnej, tam nawet murowana była studzienka pracami robót publicznych. Z informacji od
Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg i Kolei wynika, Ŝe tych studzienek jest za mało. śe studzienki,
poprzednio było ich więcej, gęściejsze były, Ŝe tak powiem, ja się nie znam fachowo na tych
studzienkach, ale więcej odbierały wody, jeŜeli są większe opady deszczu. Proszę Państwa,
rzeczywiście, te studzienki tutaj juŜ Pan Zastępca wiem, Ŝe prowadził rozmowy z Wojewódzką
Dyrekcją Dróg. One mają być czyszczone, jeszcze jednak nie wiem w którym momencie, no
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będziemy się starać to monitorować Ŝeby były jeszcze przed zimą, bo opady teraz jesienne będą
większe i mam nadzieję Ŝe Wojewódzka Dyrekcja zgodzi się i wykona te pracę. Dziękuję.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, proszę Państwa, jeśli chodzi o ul.
Grunwaldzką, bardzo byliśmy nastawieni pozytywnie do tego, Ŝe ta ulica będzie na odcinku
kilometra stu metrów, dokładnie, bo taki jest przedmiar robót przez DSDiK przygotowany
zmodernizowana w sensie jej nawierzchni oraz krawęŜników. Takie było pierwotne ustalenie i ono
dalej jest aktualne. Faktem jest Ŝe do DSDiK, czyli do zarządcy drogi, bo to jest droga wojewódzka,
wpłynęła oferta najkorzystniejsza cenowo, ale dyrekcja, Pan Dyrektor Baszczyk uznał, między
innymi teŜ i komisja przetargowa, Ŝe oferta przetargowa bardzo dziwnie wydaje się podobna do
słynnego Chińskiego KOWEKO, była tak niewiarygodnie tania, Ŝe uznano, Ŝe jej nie podejmują w
związku z tym odłoŜono całą procedurę na rok 2012 i ta nawierzchnia będzie wykonana i wartość
tych robót proszę Państwa, jest szacowana na kwotę miliona złotych najmniej a chcę Państwa
uwagę zwrócić na fakt, Ŝe przyłącza wodociągowe, które zostały wymienione w tym odcinku od
skrzyŜowania z ul. Kolejową do skrzyŜowania z ul. Kościuszki zostały wykonane przez Gminę za
65 tysięcy złotych. Czyli tak naprawdę za 65 tysięcy złotych, według pisemnych zapewnień
DSDiK, będziemy mieli tutaj w Głuszycy drogę za milion złotych, więc myślę, ze jednak jest warto
poczekać. ChociaŜ oczywiście, wszyscy chcielibyśmy, Ŝeby to było juŜ za nami a nie przed nami.
Inną sprawą jest to, ze zabiegaliśmy proszę Państwa o przedłuŜenie tego odcinka, to tez jest waŜna
informacja, otóŜ pierwotnie, ta modernizacja miała zakończyć się na ul. Grunwaldzkiej 55, a od
Grunwaldzkiej 55 do skrzyŜowania z ul. Kościuszki jest jeszcze parę metrów, mówiąc tak
kolokwialnie, bardzo ogólnikowo, do tego skrzyŜowania i w związku z tym, Ŝe dyrekcja DSDiK
uwzględniła naszą prośbę, aby dociągnąć tą modernizację do skrzyŜowania z ul. Kościuszki, więc
myślę, Ŝe to teŜ wpłynęło prawdopodobnie na zmianę terminu. I jeszcze jedna rzecz w nawiązaniu
do proszę Państwa tutaj dyskusji na temat dróg powiatowych, bo jeśli Powiat, tutaj ukłon do Pani
Radnej i Pana Radnego Powiatowego, wykona tę ulicę do skrzyŜowania z droga wojewódzką, która
z kolei będzie teŜ zmodernizowana, to byśmy mieli kompleks jakby ciągu komunikacyjnego
załatwiony w jednym roku, w jednym czasie być moŜe. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Burmistrzowi
proszę.
Zastępca Przewodniczącego Janusz Rech powiedział, druga część pytania była konkretna,
chodziło o burzówki, no co nam z samego asfaltu, jak ta woda dalej będzie płynąć po tej
nawierzchni. MoŜe coś bliŜej o tych burzówkach, czy je czyścimy, czy zasypiemy zupełnie, moŜe
będzie wtedy spokój.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, proszę Państwa jeŜeli chodzi o stan
kanalizacji burzowej to jest sytuacja tego typu, Ŝe faktem jest i proszę mnie poprawić jeśli się mylę,
Ŝe przez ostatnich kilka lat praktycznie w ogóle nie czyszczono kanalizacji burzowej w Głuszycy a
jeśli juŜ to bardzo okazjonalnie i tylko wyłącznie punktowo a nie podchodzono do tego całościowo
w związku z tym są w róŜnych obszarach większe czy mniejsze zaległości. Ja byłem świadkiem
takiej akcji czyszczenia takiej kanalizacji w obrębie ul. Ogrodowej, 11 Listopada, gdzie naprawdę
była katastrofa, bo te studzienki były kompletnie niedroŜne a przecieŜ tam wykonywana jest
Schetynówka aktualna w Głuszycy. W związku z tym tam się teŜ Gmina zdecydowała na to Ŝeby te
wszystkie instalacje burzowe wyczyścić dokładnie, one były jeszcze monitorowane kamerami,
które sprawdzały droŜność tych studzienek. Były równieŜ pewne prace porządkowe, jeśli chodzi o
studzienki kanalizacyjne wykonywane w obrębie ul. Łukasiewicza i ul. Kolejowej i to są punktowe
sytuacje, chcę Państwa zapewnić, Ŝe mamy świadomość, Ŝe w tym zakresie musimy zawrzeć
umowę i to teŜ jest kwestia dyskusji przy budŜecie przyszłorocznym, umowę na stałą obsługę.
Dzisiaj w Głuszycy tak naprawdę, mówimy o stałym systematycznym utrzymywaniu tych
studzienek, ten temat nie został rozwiązany. W związku z tym na pewno będziemy starali się
umieścić w budŜecie przyszłorocznym środki, które pozwolą w sposób systemowy systematyczny
podkreślam jeszcze raz tę sprawę regulować i to, co uda się nam jeszcze w tym roku, bo o to
zabiegamy, ja nie chciałbym teraz o szczegółach mówić, dlatego proszę pozwolić mi na czas, na ten
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moment nie mówić mi o konkretnych ulicach i punktach, podjąć pewne działania interwencyjne tam
gdzie one są sygnalizowane. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która myślę, ze dla mnie jako dla
osoby, która nie zna Głuszycy tak dokładnie jak Państwo, a zwłaszcza dla tych, którzy pamiętają
Głuszycę kilkadziesiąt lat temu, jest oczywiste, otóŜ ilość studzienek odbierających wody burzowe,
nie tylko w Głuszycy, bo to w większości miast dolnego śląska, jest mniejsza niŜ kiedyś, za tzw.
niemca. Niemcy, którzy tu byli gospodarzami pilnowali bardzo tego i w terenie górskim nie ma
wątpliwości, proszę mnie poprawić, jeśli ja coś mówię nie tak. W terenie górskim, ilość tych
studzienek musi być o wiele większa niŜ w typowy terenie zurbanizowanym, na terenie płaskim. Tu
są góry w związku z tym zrzut wód burzowych jest o wiele gwałtowniejszy. I z tego powodu, Ŝe
tych studzienek jest znacznie mniej niŜ kiedyś a nawet udroŜnienie tych, które są, nie zabezpiecza
pełnego odbioru przy typowym opadzie. Ja juŜ nie mówię o opadach intensywnych, gdzie w
telewizji Państwo widzicie, Ŝe duŜe miasta toną i Warszawa tonie i Wrocław tonie, chociaŜ by się
bardzo chciało powiedzieć, Ŝe to jest dziwne. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Prosiłbym o konkretne
pytania i bardzo sprecyzowane króciutkie odpowiedzi, bo wiadomo, Ŝe czas nas tutaj goni a poza
tym wszyscy marzną, tak? Proszę, kto z Radnych? Radna Sokołowska, proszę.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, ja mam pytanie do Pani Burmistrz. Odczytałam na BIP
zarządzenie Pani Burmistrz, w którym znosi górną kwotę wynagrodzenia w Urzędzie, która
wynosiła 5 400 złotych. Chciałam zapytać ile teraz wynosi górna kwota wynagrodzenia
pracowników urzędu. Nie Burmistrza, nie zastępcy, tylko pracowników.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, proszę Pani Burmistrz
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Przewodniczący ja na to pytanie
chciałbym odpowiedzieć precyzyjnie, a poniewaŜ tego nie wiem w tej chwili, poniewaŜ tej górnej
granicy jak w tym zarządzeniu nie ma rzeczywiście. Natomiast mówimy o zarządzeniu, nie
mówimy o faktach. Proszę przyjąć do wiadomości, Ŝe ja udzielę wiadomości pisemnej, zresztą
zgodnie z Państwa wnioskiem, bo wpłynął taki wniosek, nie naprawdę nie wiem. Ja wiem ile
wynosi moja pensja brutto czy netto jak Pani sobie Ŝyczy i t nie jest tajemnica, natomiast proszę
Państwa ustawa o pracownikach samorządowych, która została rok temu zmieniona zniosła górny
limit i tak naprawdę w większości samorządów ten górny limit jest w tej chwili znoszony w
regulaminach wynagradzania, co nie oznacza, Ŝe jest wcielany w Ŝycie. Mówimy o przepisie a nie o
praktyce.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dobrze dziękuję. Radny
Szymański proszę.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, dla mnie jest dziwną sprawą, Ŝe po pierwsze, primo, Pan
Zastępca Burmistrza nie zna Zarządzenia Burmistrza w tak bardzo waŜnej kwestii, jaką jest
wynagrodzenia pracowników Urzędu. A druga sprawa, z tego, co ja się orientuję, to ustawa nie
zniosła górnej granicy, więc górna granica zarobków pracownika samorządowego ma być, jest
ściśle określona. Nie przypominam sobie, Ŝeby ustawa w tym względzie się zmieniła.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, są Panowie mecenasi, myślę, Ŝe najlepiej
odpowiedzą, natomiast na zarządzeniu Burmistrza w tej sprawie, Panie Radny, jest aprobata
prawna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Proszę, kto z Radnych
jeszcze? Radny Czepil Proszę. Proszę Pan Radca.
Radca Prawny powiedział, zarządzenie i decyzja Pani Burmistrz jest zgodna z prawem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, proszę Radny Czepil.
Radny Roman Czepil powiedział, ja mam pytanie moŜe no nie bezpośrednio do Pani Burmistrz,
do Pana Wiceburmistrza, bo czwarta sesja bodajŜe, a ja mam cały czas prośbę, aby w końcu
powstała w Urzędzie instrukcja dotycząca przekazywania, czy przechowywania dokumentów.
Miałem, bodajŜe cztery sesje temu takie zapewnienie, Ŝe coś takiego powstanie i czwarty raz się
pytam. Dlaczego o tym mówię? Te sprawy, o których mówił Pan Przewodniczący Komisji
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Rewizyjnej, to głównie sprawy dotyczące spraw przedawnionych, czyli spraw, które leŜały zbyt
długo w urzędzie miasta i mieszkańcy nie mogli w odpowiednim momencie uzyskać odpowiedzi
lub załatwić swojej sprawy. Drugie moje pytanie tutaj, moŜe tak na linii Pan Wiceburmistrz a
Prezes ZUMiKu, otrzymaliśmy na ostatniej sesji zapewnienie, ze dostanie Prezes ZUMiKu
pełnomocnictwa do podpisywania na uchwałach mieszkańców mieszkań komunalnych takich zgód,
czyli te zgody będzie mógł podpisywać Pan Prezes i uprości to procedurę wydawania zgód na
wszelkie remonty i sprawy związane z uchwałami wspólnot mieszkaniowych?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję, proszę Pan Burmistrz.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz,
Szanowni Państwo, otóŜ 27 września zakończyła się konsultacja, którą przeprowadziłem z
dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy na temat sposobu wzajemnej wymiany informacji i
komunikacji. Mam tu przed sobą nawet dokumenty, które świadczą o tym, Ŝe poszczególne
jednostki wyraziły swoją opinię w tym zakresie i zapewniam Pana Radnego, Ŝe skutkiem tego
będzie dopiero wypracowanie tego dokumentu, ja wiem, Ŝe Pan będzie miał wraŜenie, Ŝe
przeciągamy w czasie, ale nie chciałbym takiej instrukcji konstruować bez opinii, bez stanowiska
poszczególnych zainteresowanych osób. Chcę teŜ Panu powiedzieć, Ŝe, i mogę zacytować choćby
pierwszy z brzegu dokument, Ŝe zdaniem Pań i Panów Dyrektorów ta współpraca układa się bardzo
prawidłowo. Takie są opinie, mam tu przed sobą je. Ale oczywiście trzeba je doskonalić, nawet
mieliśmy okazję ostatnio z Panią Dyrektor Dorosz spotkać się w tej sprawie, bezpośrednio po
zdarzeniach ubiegłego tygodnia i ustaliliśmy teŜ, zresztą bardzo skutecznie wymiana informacji o
wiadomej okoliczności, jaka miała miejsce w zeszłym tygodniu i jestem przekonany, Ŝe ta
komunikacja ma miejsce i to jest najwaŜniejsze. Oczywiście taka instrukcja jest potrzebna, Ŝeby te
procedury uczynić bardziej formalnymi. Co do kwestii pełnomocnictw dla Prezesa, otóŜ chcę
Państwu powiedzieć i tu Pan Prezes moŜe mnie wyręczyć precyzyjniej, otóŜ podpisywanie tych
dokumentów, uchwał wspólnot mieszkaniowych w których Gmina ma udział, odnosi w tej chwili w
trybie jednego tygodnia. Nie ma terminów dłuŜszych jak jeden tydzień. Taka jest rzeczywistość.
Skutkiem tego jest równieŜ wykonywanie prac remontowych i Pan Prezes powie dokładniej, jeśli
mogę prosić w tej chwili, o jakich kwotach mówimy w ciągu ostatniego miesiąca choćby. Bardzo
proszę.
Prezes Lech Markiewicz powiedział, to, co było obiecane tutaj przed całym gremium, czyli takie
pełnomocnictwo nie zostało skierowane i jest to załatwiane w Urzędzie, tak?
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, tak jest to zatrzymane w tej chwili w
urzędzie. ChociaŜ jest to elementem dyskusji, co do planu działania spółki na rok przyszły, nie
chcemy proszę Państwa teŜ, w momencie w którym się zamyka teŜ ten budŜet Gminy, ten napięty
budŜet Gminy, wykonać ruchu, który jednak w pewny, sensie nas wyeliminuje, czy jakby ominie
decyzje w Urzędzie Miejskim, to jest tylko tym podyktowane. Natomiast z całą pewnością i tu chcę
jasno oświadczyć, Ŝe z sytuacji których te uchwały niekiedy czekały miesiącami bo taki stan ja
zastałem w czerwcu, były uchwały które nie były podpisane przez kilka miesięcy, sięgały 2010 i
2009 nawet roku czekając na podpis. W tej chwili ta procedura trwa nie dłuŜej jak tydzień. Proszę
Panie Prezesie, moŜe jeszcze o szczegółach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, myślę, Ŝe nie ma takiej potrzeby.
Proszę Radny Szymański.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, ja chciałbym zapytać Panią Burmistrz w sprawie placu
manewrowego między garaŜami na ul Pionierów. Pierwsze moje pytanie, to jest takie, czy w
sprawie sądowej Gmina Głuszyca jest stroną pozywającą czy pozwaną? Drugie pytanie jest takie,
czy wykonawca tego placu manewrowego był przez Gminę wzywany do naprawy tego, co zrobił
nieprawidłowo i czy podjął takie czynności, ewentualnie czy jak podjął, to czy zostały mu je
uniemoŜliwione? Mam pytanie jeszcze do Pana, chyba Zastępcy Burmistrza, ile kosztuje nas nowa
strona internetowa, na której są umieszczane informacje dla mieszkańców. Zapytuję, dlaczego
wybiórczo wybierane są do publikacji interpelacji i zapytania Radnych wraz z odpowiedziami, bo
jeŜeli publikujemy, to albo publikujemy wszystkie albo Ŝadne. To na tyle, co mi się przypomniało.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, proszę Pan Burmistrz.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, proszę Państwa rzeczywiście od kilku dni
Głuszyca ma nową stronę internetową. Za domenę zapłaciliśmy ok. 150 złotych za cały rok. To jest
jedna sprawa. JeŜeli Pan mi znajdzie interpelacje, interpelacje podkreślam lub zapytanie, które nie
zostało opublikowane wraz z odpowiedzią to sprostuję to natychmiast. Trzymamy się zasady
interpelacje i zapytania, natomiast nie ma skarg, poniewaŜ dotyczą spraw osób fizycznych i tu....
Radny Grzegorz Szymański powiedział, ja nie widziałem publikacji. Zapytałem o koszt jednego
gigadŜula, czy wzrósł? Faktycznie wzrósł, nie o 70 % jak głosiła wieść gminna, a o 11,74.
Odpowiedź dostałem, nie do końca satysfakcjonującą, chociaŜ za nią dziękuję, bo pytałem równieŜ
czy podwyŜszenie ceny ciepła, czyli tego jednego gigadŜula jest zgodne z zawartą umową między
Gminą a DZT, tej odpowiedzi nie uzyskałem. Nie wiem, dlaczego, czekam, być moŜe teraz tą
odpowiedź uzyskam, bo teŜ pytałem, konkretnie, czy jest podwyŜka ceny ciepła w tym roku, jest
zgodna z zawartą umową? Na to nie uzyskałem odpowiedzi. Mówię była moja interpelacja, waŜna z
punktu widzenia duŜej grupy mieszkańców, ona nie została ani opublikowana w tychŜe
interpelacjach, ani odpowiedzi od Pani Burmistrz nie została opublikowana, chociaŜ uwaŜam, Ŝe
powinna, bo była moim zdaniem zadowalająca. Do tego zmierzam. Wybieramy sobie informacje,
które umieszczamy. Ja rozumiem, administruje stroną Urząd, np. Pan Wiceburmistrz, Pan Zastępca
Burmistrza, ale jeŜeli publikujemy informacje i odpowiedzi, to publikujmy wszystkie, a nie te, które
są nam wygodne. Bo ja tak to odbieram. Moja nie została opublikowana, odpowiedź Pani Burmistrz
nie została opublikowana, chociaŜ uwaŜam, Ŝe powinna zostać, bo była naprawdę dobra.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, to tym bardziej jestem zaskoczony.
Sprawdzę to osobiście jeszcze dzisiaj. Gdybym miał tutaj dostęp do internetu, sprawdziłbym to od
ręki, natomiast z cała pewnością jeśli jest tak, to natychmiast to będzie wyprostowane.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, ja bardzo bym prosił o uzupełnienie tej informacji, czy
podwyŜka ceny jednego gigadŜula w bieŜącym roku jest zgodna z zawartą umową, i proszę o taka
odpowiedź na piśmie, bo juŜ się wcześniej pisemnie zwracałem.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, odpowiedziałem na te interpelacje dwa
tygodnie temu, na pewno, co najmniej. Ale była to odpowiedź na dwa Pańskie pytania dotyczące tej
sprawy ciepła, generalnie biorąc. Gdybyśmy dostali choć jedno zdanie, Ŝe jest to informacja
niezadowalająca to byśmy się do tego ustosunkowali, ale podkreślam jeszcze raz, rozumiem
dzisiejszą informację od Pana Radnego, jako zobowiązanie Ŝeby sprawdzić co jest na stronie
internetowej i mam wraŜenie, Ŝe tego uchybienia nie ma, ale to sprawdzę. Co do odpowiedzi
równieŜ uzupełnimy. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Panie Burmistrzu w sprawie drogi,
Pani Burmistrz proszę.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Przewodniczący, Panie Radny, oczywiście
Gmina jest osobą pozwaną, a to dlatego, Ŝe mieszka Pan na osiedlu i są tutaj na sali przedstawiciele,
którzy korzystają z tej drogi. Droga wykonana została fatalnie. W związku z czym, firma domagała
się od Gminy zapłaty za tą drogę, w cudzysłowie, bo proszę przyjść jeśli Państwo nie znacie
zobaczyć jak ona wygląda, 400 tysięcy złotych. Nie mogłam pozwolić, aby te 400 tysięcy złotych
było zapłacone za coś takiego, jak tam zostało zrobione. Jeszcze Proszę Państwa, powołaliśmy
swoich rzeczoznawców, a więc inspektora od spraw drogowych, od spraw kanalizacji i geodety,
była teŜ inspekcja nadzoru budowlanego. Wszyscy zgodnie stwierdzili, Ŝe za tą robotę nie powinno
się zapłacić tyle pieniędzy. W związku z czym, firma ubiega się na drodze sądowej o zapłatę tych
pieniędzy. Jeszcze, niestety, nie ma wyroku sądowego. Sąd w Świdnicy, bo to Sąd Okręgowy
zajmuje się tą sprawą, jako Ŝe to jest kwota powyŜej 50 tysięcy złotych. Wyznaczył swojego
rzeczoznawcę, który był na tym placu, obejrzał i wiem, Ŝe złoŜył juŜ informację do Sądu. Czekamy
teraz na postanowienie Sądu. JeŜeli chodzi o drugą część pytania, a więc czy był wzywany do
naprawienia szkody. Oczywiście, Ŝe tak. Był, był ustalony termin dokonania odbioru tych prac.
Przyjechali inspektorzy, o których właśnie wspomniałam - nadzór budowlany. Niestety, z tej firmy
się nie pojawił nikt. Poinformował Pan, Ŝe firma weszła na teren i zaczęła rozbierać kostkę, tak, tak
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się stało, ale proszę Państwa, nie moŜe być sytuacji takiej, Ŝe ktoś sobie wchodzi na prywatną
własność, tutaj mienie komunalne, mienie Gminy Głuszyca, samowolnie, bez uprzedzenia, bez
zabezpieczenia od strony Gminy inspektorów, którzy by nadzorowali tą pracę wchodzi i rozbiera
sobie kostkę. Proszę Państwa to jest niedopuszczalne. Wtedy prosiliśmy o pomoc właśnie Policję,
która, no przyjechała, Panowie się wcześniej, niestety, ale juŜ złoŜyli z całymi tymi swoimi
narzędziami i pojechali. Od tej pory, no niestety, tych Panów nie widać. Gmina jeszcze kolejny
ukłon zrobiła w stronę tej firmy. Wystosowała pismo do firmy wykonującej pracę o ugodę w sensie
takim, Ŝe albo wykonają tą pracę od podstaw i zgodnie z projektem a więc odwodnienie, a więc
studzienki kanalizacyjne, a więc wymiana kompletna tych puzzli, które tam zostały ułoŜone, albo
teŜ zrezygnują z wykonania tej pracy. Proszę Państwa, nie ma odpowiedzi jeszcze, ta odpowiedź, to
pismo nasze skierowaliśmy takŜe do Sądu, do wiadomości Sądu, który będzie rozpatrywał tą
sprawę. Tak wygląda cła sprawa z placem manewrowym. Jest to uciąŜliwa sytuacja. Od prawników
wiem, którzy zajmują się tą sprawą, Ŝe prawdopodobnie zakończy się jeszcze w listopadzie,
Natomiast chcę Państwu powiedzieć, Ŝe nie odwaŜę się podjąć decyzji takiej, aby zarzucano mi tak
jak poprzednio, Ŝe ta droga będzie wykonywana pospiesznie i w warunkach minusowych, bo to
niczemu nie słuŜy. Płaci się za robotę wykonaną, a nie za zrobioną taką fuszerkę – tak wygląda
sprawa.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, ale konkretnie, bo ja nie zrozumiałem, czy Gmina
Głuszyca wzywała w jakiejkolwiek formie, wykonawcę Ŝeby dokonał naprawy tego, co zepsuł. Tak
czy nie?
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, Gmina wzywała, Panie radny, są trzy segregatory
korespondencji. Zapraszam do Urzędu, zresztą tą sprawą teŜ zajmuje się Prokuratura, to jest lektura
naprawdę bardzo ciekawa i moŜna obejrzeć. Tutaj firma była zaproszona do przeglądu
gwarancyjnego, do odbioru. Nie zgłosili się.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, czyli była wezwana, przystąpiła do wykonywania prac i
im to uniemoŜliwiono?
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, proszę Pana manipuluje Pan słowami według
swojego uznania
Radny Grzegorz Szymański powiedział, dlatego było wezwanie do zapłaty, tak? No ja nie wiem,
bo ja teraz szukam odpowiedzi. Dlaczego jest nakaz zapłaty na Gminę? Dlaczego Gmina jest
pozwaną? Dlaczego Gmina jest pozwaną, a nie stroną pozywającą? Więc wykonawca, rozumiem
został zobowiązany do naprawy, chciała naprawić - nie dano mu, a więc poszła sprawa do Sądu.
Tak to rozumiem.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, proszę Pana proszę Pana to jest Pana wersja.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, moja wersja, rozumiem. A proszę mi powiedzieć, bo Pani
Burmistrz kiedyś tak odczytywała publicznie treść zawiadomienia do prokuratury, czy mogłaby
Pani Burmistrz publicznie odczytać treść merytorycznej decyzji prokuratury?
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, czy ja w tej chwili byłam przygotowana na takie
pytanie? Niestety, jeŜeli się takie pytania zadaje to proszę mnie uprzedzić ...
Radny Grzegorz Szymański powiedział, ja zapytałem czy moŜna by było
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, proszę Pana nie mam, nie jestem przygotowana na
takie pytanie. JeŜeli jest Pan zainteresowany zapraszam do Urzędu jak powiedziałam. Zobaczy
sobie Pan dokumenty, te które właśnie naleŜą do tej sprawy, a poza tym, ferować wyroków, chyba
nie bardzo moŜemy bo musimy poczekać na rozstrzygnięcie Sądu. To będzie najwaŜniejsza
decyzja.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, ja pytam o sprawę zgłoszoną do Prokuratury. Pani
Burmistrz na jednej sesji odczytywała oficjalnie, jakie tam zarzuty, co tam się dzieje?
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, ale o co Panu chodzi? Czy Pan chce, ale do czego
Pan dąŜy? Bo czy to słuŜy to Pana pytanie rozwiązaniu problemów tutaj mieszkańców osiedla?
Radny Grzegorz Szymański powiedział, ja pytam a czy kierowanie sprawy do Prokuratury to było
rozwiązanie problemów mieszkańców osiedla?
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Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, proszę Pana, juŜ odpowiem. Skierowanie sprawy
do Prokuratury było podyktowane zaleceniami, czy moŜe informacjami, jakie uzyskała Gmina
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Proszę Pana ja nie będę z Panem prowadzić polemiki tutaj
bo, tak jak mówiła, zapraszam Pana do Urzędu jeŜeli jest Pan tak dokładnie zainteresowany sprawą,
będzie pan mógł sobie to wyjaśnić. Dziękuję.
Radny Grzegorz Szymański powiedział, i będę mógł to podać do publicznej wiadomości
rozumiem tak?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Panu Szymańskiemu
proszę Radny Czepil.
Radny Roman Czepil powiedział, ja mam tylko pytanie do sali, bo nie chciałbym pomnaŜać
tematu. Czy ktoś jest zainteresowany strefą MTB, czy padną takie pytania i ewentualnie wyciągu
narciarskiego, bo chciałem się w tej chwili troszeczkę spytać na temat naszej tutaj turystyki i sportu.
Pani Beato, moŜe ja najpierw zadam a później Pani dobrze? Ja wiem, ja juŜ ostatnie pytanie, ja po
prostu dostałem w grupie ludzi którzy są tutaj Radnymi prośbę o interwencję i zajęcie się sprawą
naszego MTB. Powiem tak dostałem smutną informację, Ŝe prawdopodobnie MTB nas opuści. Są
to informację na drodze mejlowej, nie wiem czy coś się od tej pory zmieniło, nie wiem, dochodzą
mnie informacje, Ŝe sprawa jest na poziomie organów prawa, chciałbym na ten temat znać
informację, natomiast jest dla mnie troszeczkę teŜ smutnym jest fakt, Ŝe w tamtym roku
walczyliśmy o to, aby ruszył wyciąg, nawet, no wielkim kosztem wykorzystaliśmy, przerwę gdzie
była ciepła jakaś temperatura Ŝeby zrobić przegląd tego i ten wyciąg był uruchomiony. W tej chwili
według tych informacji, które przeczytałem, w listopadzie wyciąg będzie przeznaczony dopiero do
dzierŜawy. Czyli proszę Państwa, przyjdzie zima no i tak naprawdę ten wyciąg znowu nie ruszy.
Moim zdaniem, no to jest troszeczkę nieporozumienie. Po co wydajemy w tamtym roku na pół
sezonu jakieś pieniądze, skoro w tym roku my mówimy jasno - ludzie na narty do Rzeczki.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Panu Radnemu,
króciutko proszę tutaj Panie Burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, postaram się krótko, przede wszystkim
wyciąg, dwie działki, na których jest zlokalizowany wyciąg zostały wykazane teraz do przetargu
dzierŜawy wieloletniej. Nie mógł być wcześniej, proszę Państwa i tu mówię jasno i
odpowiedzialnie, za co odpowiadam wydzierŜawiony w Ŝadnym stopniu, poniewaŜ mimo, Ŝe jest
własnością gminy był wydzierŜawiony przez władzę Gminy poprzedniej kadencji osobie fizycznej,
która miała umowę zawartą na czas nieokreślony, teren na którym są wyciągi o tym mówię. I to
umowa była zawarta z klauzulami półrocznego okresu wypowiedzenia. Na szczęście Pani
Burmistrz rozmawiała z tą osobą, ta osoba w drodze porozumienia stron, wycofała swój akces do
tej umowy, czyli generalnie umowa została rozwiązana, i dopiero wtedy moŜna było ten przetarg
ogłosić. To jest po pierwsze i po drugie. Wyciąg jest w tej chwili w trakcie, mówię o małym
wyciągu, w trakcie konserwacji i wykonują to pracownicy pod nadzorem Pani Dyrektor Magdaleny
Jarosz i te prace są wykonywane, aby wyciąg udostępnić, mówię o tym małym wyciągu, w sezonie
zimowym, niezaleŜnie od tego Ŝe trwa procedura dzierŜawy wieloletniej.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, mogę jeszcze Panie Przewodniczący? Uzupełnię.
Proszę Państwa jeszcze tu gwoli informacji. Ten wyciąg będzie uruchomiony, ale ta dzierŜawa to
jest po to, proszę Państwa, bo musimy, wypadają nam trupy z szafy, Ŝe tak powiem i musimy
ogłosić przetarg, ale teŜ nie dla tego Ŝeby uratować projekt Łomnickiej Chaty, ale równieŜ dlatego,
Ŝe poszukujemy, tak jak Jedlina Zdrój, ma wyciąg wydzierŜawiony, przepięknie działa a osoba
inwestuje. Gmina niestety nie ma takich pieniędzy na inwestycje. Jest to stary wyciąg narciarski,
Pani Dyrektor robi tutaj naprawdę wielkie rzeczy, Ŝeby uruchomić. Proszę Państwa, nie wiem czy
wiecie, to Policja wie dokładnie, ukradli nam ponad 10 metrów liny. Wykopali z ziemi, to są
naprawdę duŜe pieniądze. TakŜe ta dzierŜawa jest po to, Ŝebyśmy tutaj, być moŜe się uda, mam taką
nadzieję, wydzierŜawili ten wyciąg na kilka lat osobie prywatnej, która zechce zainwestować w ten
wyciąg. Ale w tym roku będzie, będzie, tyle tylko Ŝe, ten dolny, mniejszy wciąg, nie ten górny, ze
względu na brak środków na te liny, które zostały skradzione. Dziękuję.
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Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, jeszcze krótko było pytanie dotyczące
MTB. Ja chcę powiedzieć tak, Ŝe ta współpraca, bo to jest jedna z imprez które się odbywaj tutaj
jeśli chodzi o tego typu sporty w Głuszycy. Mówimy o tym tak zwanym duŜej imprezie, w tym roku
odbyła się, rzeczywiście z pewnymi perturbacjami. To jest fakt, natomiast, jest teŜ faktem, Ŝe w
zeszłym roku impreza odbyła się bez zawartych umów na to i z tego powody była wielka
ostroŜność Gminy w tym roku, aby dopracować dzisiaj umowy ona została ostatecznie zawarta. I
teraz a propos tezy, o której Radny Pan Czepil wspomniał i zaprzeczam tej tezie, Ŝe sprawa MTB
odjeŜdŜa, dosłownie czy nomen omen odjeŜdŜa z Głuszycy. Proszę Państwa, Pan, który jest
organizatorem Pan Grzegorz Golonko, który jest jednym z głównych organizatorów tej imprezy
ustalił ze mną termin spotkania, tu w Głuszycy, ze wszystkimi podmiotami, między innymi z
operatorami agroturystycznymi, celem ustalenia formuły współpracy na przyszły rok, był bardzo
zadowolony z tego, tak rozmawialiśmy przez telefon, Ŝe po tych tegorocznych perturbacjach jest
inicjatywa Ŝeby o imprezie mówić juŜ teraz na przyszły rok. Zapowiedział się z telefonem na ten
poniedziałek, kiedy ja zadzwoniłem do niego, bo on nie zadzwonił do mnie w środę byliśmy
umówieni proszę Państwa na dzień 27 października czyli na wczoraj. Okazało się, Ŝe sytuacja
osobista, ja nie chcę mówić o szczegółach, Pan Golonko mi o tym powiedział, uniemoŜliwiła mu
przyjazd w tym czasie, w tym tygodniu do Głuszycy i prosił o odłoŜenie tego spotkania na termin
po Wszystkich Świętych. Zapewnił mnie Ŝe bardzo chce przyjechać i spotkać się między innymi z
operatorami agroturystycznymi i z przedstawicielami Gminy, aby pół roku naprzód wcześniej
zaplanować wszystko, aby ta impreza odbyła się w sposób właściwy i co więcej jest pomysł, aby
Głuszyca była głównym gospodarzem tej imprezy w przyszłym roku. Dziękuję bardzo.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, jeszcze sekundę, proszę Państwa, jeszcze dąŜymy
Ŝeby wyjazd był tutaj z Głuszycy. Taka była propozycja osób, które biorą udział w tym maratonie,
więc idziemy w tym kierunku, Ŝeby ta impreza była. Powiem więcej, chcemy na przyjazd Pana
Golonki mieć juŜ gotowe umowy, nie tak jak w tym roku, Ŝe Pan nie miał czasu, Ŝeby juŜ zaklepać
sobie tą imprezę w Głuszycy. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Burmistrzowi i Pani
Burmistrz. Ja tu czegoś nie rozumiem, Ŝe tak nawiąŜę jeszcze do strefy MTB, bo akurat się tak
składa, Ŝe jako Przewodniczący Rady Miejskiej, jakiś czas temu byłem przesłuchiwany, na
okoliczność tego, Ŝe MTB było działaniem na szkodę Gminy. Więc, nie wiem o co chodzi.
Zamknijmy MTB. Proszę moŜe mój Wiceprzewodniczący.
Wiceprzewodniczący Rech Janusz Nikodem powiedział, ja jeszcze chciałem dosłownie dwa
zdania. Jedna sprawa to sprawa właśnie agroturystyki. Dzisiaj na Zamku w Jedlince z Panem
Romanem byliśmy od rana, był tam Pan Burmistrz Jedliny Zdroju, Pan Wójt Walimia, był
reprezentowany prawie cały Tajemniczy Trójkąt, były inne społeczności lokalne. Od nas z miasta
nikogo nie było, to ja pomijam. Kolejna sprawa, sprawa wyciągu. Na wiosnę wczesną, mówiliśmy
jaką my jako Rada mamy wizję jeŜeli chodzi o sam wyciąg. NaleŜałoby w końcu i to Ŝeśmy
wspólnie na ten temat rozmawiali, przyjrzeć się własności tych działek, przedłuŜyć ewentualnie tą
działkę która naleŜy do Gminy na zasadzie wymiany z Lasami Państwowymi i szukać powaŜnego
inwestora który wszedłby tam z normalnym wyciągiem, wydzierŜawić to na 30 czy 40 lat, Ŝeby tam
powstał porządny wyciąg, jakaś kanapa jak na Dzikowcu w Boguszowie i Ŝeby to była konkurencja
dla Czech, bo drodzy Państwo za parę lat, ten wyciąg się rozsypie juŜ. To było dobre w 70 latach
nie teraz. I to było nasze takie zdanie. Do tej pory, teraz słyszymy, Ŝe ktoś znowu na parę lat komuś
wydzierŜawi i to wszystko ja bym miał tyle. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Proszę jeszcze Radny
Czepil. Proszę.
Radny Roman Czepil powiedział, ja bym chciał w temacie MTB powiedzieć. Były Burmistrz
przekazał mi informację meilową, Ŝe, podał informację, Ŝe są prowadzone rozmowy tego typu
rzeczy, odpowiedź była: łŜe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Pan Golonko nie potwierdził
informacji, Ŝe są prowadzone rozmowy na temat strefy MTB. Proszę bardzo.
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Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, ja proszę Państwo raz jeszcze i Panu
Wicebburmistrzowi mojemu koledze, Ŝe tak powiem zza biurka, chce, byłemu, ja teŜ kiedyś będę
byłym w związku z czym, będziemy pewnie mieli to samo w CV wpisane. OtóŜ proszę Państwa
potwierdzam. Odbyłem telefoniczne rozmowy z Panem Grzegorzem Golonko, który zamierzał
przyjechać do Głuszycy w dniu 27 października, czyli wczoraj, odwołał to z przyczyn osobistych ja
to rozumiem i jesteśmy umówieni na telefon po Wszystkich Świętych. Ja podtrzymuję to, co
powiedziałem dalej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję uwaŜam strefę MTB za
zamkniętą na chwilę obecną, dyskusję nad strefą MTB. Proszę Radna Rejman.
Radna Monika Rejman powiedziała, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo,
poniewaŜ dzisiaj bardzo duŜo takich wątków o stanie technicznym naszych obiektów na terenie
naszej Gminy. Ja chciałabym ten wątek równieŜ pokontynuować. OtóŜ bardzo jestem
zaniepokojona stanem technicznym obiektu, który został wybudowany na naszym boisku, nie za tej
kadencji chcę to podkreślić bardzo mocno. Za 360 tysięcy, wielokrotnie podkreślałam tutaj juŜ na
sesjach. Stan techniczny tego budynku, w jakim on jest. Przedstawiałam równieŜ, chciałam
zapoznać Państwa z fotografiami, które wykonaliśmy podczas jednej z Komisji. Druga kwestia,
która nas zaniepokoiła podczas tematu, który analizowaliśmy w sierpniu na Komisji Oświaty
Kultury i Sportu, a mianowicie przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Mianowicie, dach na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2, poniewaŜ zbliŜa się sezon
zimowy, roztopy a za chwilę opady równieŜ śniegu, tam podczas takiej aury pogodowej ten dach
przecieka. Chwalimy się obiektami, takimi jak właśnie hala sportowa, czy obiekt na boisku
Włókniarza, jednak proszę Państwa proszę zauwaŜyć, Ŝe stan techniczny tych budynków jest
zatrwaŜający. I wręcz zagraŜający bezpieczeństwu, w związku z tym pytam, kto i kiedy, pytam
zmierzam do zadania pytania, kto i kiedy poniesie odpowiedzialność za stan techniczny tych
budynków?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję, ale mam pytanie do kogo
jest to pytanie bo ja nie wiem kto ma na nie odpowiedzieć. Pani Burmistrz czy Pan Burmistrz? To
Pani Monice proszę udzielić na piśmie, bo ona pyta kto odpowie. Proszę.
Radny Marek Masiuk, zapis nieczytelny
Ta rozmowa do niczego nie prowadzi, dziękuję Panie Marku. Pani Rejman zadała pytanie. Pani
Rejman nie potrafiła sprecyzować, do kogo są te pytania. Proszę.
Radna Monika Rejman powiedziała, poniewaŜ jest obecny na sali Pan były Wiceburmistrz moŜe
zechce nam odpowiedzieć na te pytania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Pan Wiceburmistrz nie ma takiego
obowiązku Ŝeby odpowiadać na pytania. Panie Tomku, ma Pan ochotę odpowiedzieć na pytanie
odnośnie tego kto odpowie za to Ŝe obiekt na stadionie został wybudowany tak a nie inaczej, dach
na szkole został wykonany tak a nie inaczej, bo ja uwaŜam, Ŝe za tamtej władzy przynajmniej się
coś budowało. Teraz się nic nie robi nic. No, ale moŜe Panie Tomaszu moŜe pytanie. Proszę.
Pan Tomasz powiedział, ja doskonale rozumiem pytanie. Pani Radna dąŜy do tego, Ŝe się
budowało źle. Pani Radna moŜe doskonale sprawdzić dokumenty, które są w Urzędzie, sprawdzić
pieczątki Inspektora Nadzoru, który się podbił, i zawiadomić Prokuraturę. Osoba, która miała
odpowiednie uprawnienia, podpisała dokumenty, Ŝe coś zostało dobrze wykonane a Pani twierdzi,
Ŝe źle.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, powiedział, dobrze dziękuję Panie
Tomaszu. Proszę.
Radna Monika Rejman powiedziała, mam prawo twierdzić, Ŝe jest coś nie tak, dlatego Ŝe między
innymi, jestem pracownikiem Szkoły Podstawowej nr 2 i mam no po prostu, widzę, w jakim stanie
technicznym jest dach i podczas opadów widzę szatnię, widzę podstawiane miski na Hali Sportowej
więc stąd moje obawy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, powiedział, dziękuję Pani Radnej.
Myślę, Ŝe jeŜeli są takie obawy to tak, jak tutaj Pan Wiceburmistrz stwierdził naleŜy powiadomić
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organy ścigania. Na chwilę obecną obowiązki takie naleŜą do władz Gminy, czyli Burmistrz czy
Wiceburmistrza i myślę, Ŝe przede wszystkim w pierwszej kolejności Pani Radna jako pracownik
szkoły powinna informować przez Panią Dyrektor, Ŝe takie zaniedbania są i myślę, Ŝe to jest
czynione, więc pytanie, kto za to odpowie, myślę, Ŝe najpierw trzeba złoŜyć zawiadomienie a
później szukać winnych. A ktoś za to wziął pieniądze, Ŝe po prostu dokonał takiego odbioru i się
podbił pod tym odbiorem prawda? Ja nie jestem Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Pan Były
Wiceburmistrz nie jest, ani Pani Burmistrz nie jest ani Pan Burmistrz nie jest, więc nie rozumiem
sensu pytania.
Radna Monika Rejman powiedziała, otóŜ z rozmów, którą przeprowadziliśmy właśnie pod koniec
sierpnia podczas Komisji z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 usłyszeliśmy taką informację
myślę, Ŝe Pani Dyrektor ją potwierdzi, Ŝe w okresie trwania gwarancji Pani Dyrektor apelowała o
usunięcie tych usterek.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dobrze dziękuję, bo myślę Ŝe tutaj
napięcie mieszkańców sięga zenitu ja dziękuję Radnym za interpelacje bo rozumiem Ŝe dzisiaj juŜ
nie będzie. Oddajemy głos mieszkańcom.
Ad. Pkt. 11
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Szanowni Mieszkańcy czy są
jakieś pytania do naszych władz, proszę. Na początek prosiłbym się przedstawić, Ŝeby było później
wiadomo, co wpisać w protokół. I głośno i konkretnie pytania, Ŝeby się teŜ nie rozwodzić i nie
opowiadać o róŜnych rzeczach. Proszę. Czy ktoś z mieszkańców chce zadać jakieś pytanie? Proszę.
Pan Andrzej Bystrzycki powiedział, moje pytanie dotyczy oczywiście drogi dojazdowej numer
143, w ramach tego chciałbym przypomnieć, Ŝe sprawa toczy się od 2009 roku. Notabene w
tamtym roku otrzymałem decyzje byłego Burmistrza, który mówił, Ŝe w kwartale pierwszym lub
drugim zostanie przeprowadzona, remont tej drogi dojazdowej proszę się odnieść do tego. I teraz
druga kwestia. Od Pana Zastępcy dostałem pismo, Ŝe w ramach prowadzonego remontu dróg ul. 11
Listopada zostanie uŜyta frezowina poprzez nasypanie na tą drogę i teraz jest pytanie, bo w chwili
obecnej zostało jeszcze, przez osoby prywatne, na drodze została wysypana ziemia, teraz, gdy były
opady została usunięta ta ziemia, to jest jedno pytanie. W chwili obecnej byłem, rozmawiałem z
kierownikiem budowy, przedstawiłem mu powyŜsze pismo, był bardzo zdziwiony po prostu
stwierdził, Ŝe nic na ten temat nie wie. Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia w ramach granic tej
drogi, czyli poprzez to korzystając i wjeŜdŜając na drogę, wjeŜdŜając na posesję prywatną, jeŜeli
dany właściciel wniesie sprawę na drogę sądową poprzez wjazd mój na drogę prywatną, kto będzie
ponosił ewentualne koszta?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Proszę Panie Burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, usłyszeliśmy od Państwa, Ŝe sprawa się
ciągnie od roku 2009 a mamy rok 2011 i myślę, Ŝe to teŜ jest bardzo wymowna informacja. Rok
2009, problem ma swój początek to jest waŜna rzecz. Co do frezowiny, ja Pana informowałem
równieŜ na piśmie, równieŜ jest takie uzgodnienie z wykonawcą, nie mogę teraz tego
skonfrontować, ale wiem, Ŝe takie było uzgodnienie, Ŝe wykonawca po zamykaniu i w trakcie
zamykania inwestycji będzie tę frazowinę, która pozostanie do wykorzystania będzie uzupełniał na
podstawie wniosków i Pan jest jednym czy chyba pierwszym wnioskodawcą jeśli chodzi o uŜycie
frezowiny i jest zgoda na to moja na piśmie z tego co wiem wyraŜona akceptacją odręczną na
dokumencie. Natomiast inwestycja jest w trakcie, jak Pan wie i to jest w tej chwili priorytet naleŜy
ją wykonać w czasie pogodowym który ją doprowadza do efektu poŜądanego a nie do fuszerki
roboty. TakŜe, co do frezowiny jestem o to spokojny. Co do sprawy drugiej którą Pan poruszył nie
chciałbym w tej chwili wdawać się w meandry prawne, bo nie czuję się na tyle przygotowany Ŝeby
precyzyjnie odpowiedzieć co do tej kwestii ale odpowiem na nią na piśmie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Panu Burmistrzowi, Pan
Pietraczyk proszę.
Pan Pietraczyk powiedział, co do punktu, sprawy róŜne, proszę Państwa, to mogli Radni po prostu
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wcześniej nie trzymać mieszkańców Ŝeby do końca samego czekali aŜ...
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Panie Leszku to miały być pytania
proszę bardzo.
Pan Pietraczyk powiedział, Panie Przewodniczący mnie interesuje sprawa wody. Ile mieszkańcy
teraz będą płacić za wodę bo w telewizji mówią Ŝe woda będzie droŜsza, moŜe akurat u nas będzie
czy nie będzie chciałbym wiedzieć. Panie Przewodniczący ja przedtem zwracałem się do Pana o
sprawy ul. Leśnej o kostce, czekałem na odpowiedź, Panie Przewodniczący do dzisiejszego dnia nie
otrzymałem Ŝadnej odpowiedzi i nie wiem czy Pan raczy czy nie mi napisać co się stało z tą kostką
na ul. Leśnej bo to są jakby nie patrzał pieniąŜki i my szukamy pieniędzy, szukamy oszczędności, a
nie wiemy mamy trzech policjantów w Radzie. I jeszcze ja mam sprawę do Pani Marii
Sokołowskiej. Pani była kiedyś Sekretarzem w Gminie i Pani wie w jakich cenach sprzedawano
działki i co Gmina miała z tych pieniąŜków i za jakie pieniądze po prostu wpływały do budŜetu
Gminy i po prostu chciałbym wiedzieć i co my Ŝeśmy zrobili za te pieniądze. Nie będę więcej
zadawał pytań bo między Panem a mną jest przepaść.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, rozumiem. Odpowiadam na
pierwsze pytanie. Odnośnie wody pewnie Gmina Głuszyca będzie płacić tyle, co inni członkowie
związku Wodociągów zrzeszających Gminy Ościenne, nie wiem jaka to będzie kwota na dzień
dzisiejszy pewnie będzie podwyŜka. To jest pierwsza moja odpowiedź. Druga odpowiedź dotycząca
kostki, informowałem Pana ustnie ostatnio na Sesji Rady Miejskiej, Ŝe problemem zajmowała się
Komisja Rewizyjna, która określiła co się stało z kostką i zrobiła wytyczne co się ma dziać, między
innymi Pan Marek Masiuk się zajmował w Komisji Rewizyjnej tą sprawą równieŜ. Ale skoro Pan
chce takiej informacji na piśmie dostanie Pan taką informację na piśmie. Trzecie pytanie było
kierowane do Pani Marii Sokołowskiej oddaje jej mikrofon.
Pani Maria Sokołowska powiedziała, więc jako Sekretarz Gminy nigdy nie nadzorowałam
sprzedaŜy działek i jeŜeli Pana to interesuje proszę powiedzieć, za jaki okres bo prawdopodobnie
teŜ... tym tematem zajmowała się obecna Pani Burmistrz, więc proszę powiedzieć które lata Pana
interesują, to wtedy otrzyma Pan odpowiedź na piśmie. Ja nie nadzorowałam, ja nie prowadziłam
sprzedaŜy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dobrze dziękuję czy ktoś z
mieszkańców jeszcze ma pytania? Proszę Pan tam.
Pan z sali, ja tutaj słyszałem takiej kwestii ogrodzenia stawu, a nie słyszałem od Państwa Ŝadnej
propozycji ogrodzenia Gimnazjum. Słyszałem o kwestii Ŝe dach cieknie w szkole w dwójce a nie
słyszałem Ŝe rynny są obrywane w szkole tej w gimnazjum, słyszę o budowaniu jakichś dróg do
lasu nie wiem, nie słyszę o budowaniu parkingu np. koło ZUMiKu, np. koło Posterunku?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję bardzo Panu i proszę
Panią Burmistrz.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, szanowny Panie, rzeczywiście ma Pan rację, jeŜeli
chodzi o rynny na Gimnazjum, Pani Dyrektor zawiaduje tą placówką i współpracujemy z Panią
Dyrektor i na pewno te rynny będą wymienione. To jest raz, jeŜeli chodzi o plac przed ZUMiKiem
jak Pan widzi jest nowy Pan Prezes, czy przed Posterunkiem Policji wszystkiego naraz nie zrobimy.
Więc spokojnie, proszę o cierpliwość, na pewno się nad tym pochylimy, mamy trylinkę, te kostki
które tam zostały zdemontowane przy placu targowym, bo zrobiono porządną drogę, być moŜe
będzie moŜna je wykorzystać, z Panem Prezesem juŜ rozmawialiśmy, aby ten wizerunek teraz gdy
ten budynek jest juŜ przekazany przez Wysoką Radę aportem do Spółki na pewno będzie zmieniony
bo wygląda dramatycznie ja się zgadzam, ale to wiemy o tych potrzebach i to będzie zrealizowane.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Burmistrz. Proszę
Pan z sali, dobry wieczór Państwu. Chciałbym tylko Panu Burmistrzowi zadać jedno pytanie.
Kiedy Pan naprawdę pozna Głuszycę? W czerwcu byłem na sesji, mówił Pan, tą samą odpowiedź
dał Pan dzisiaj, powiedział Pan nam tutaj dzisiaj, Ŝe Pan jeszcze Głuszycy nie poznał. Kiedy Pan ją
pozna? Dziękuję.
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Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, wie Pan co, powiem tak, ja chciałbym
poznać takiego człowieka, który zna Głuszycę doskonale. (Jestem 5 lat i znam ją bardzo dobrze.)
Znaczy bardzo dobrze, brawo, brawo dla Pana proszę bardzo proszę bić brawo Panu. Ja bardzo
chętnie, natomiast powiem Panu tak, Ŝe człowiek się uczy się całe Ŝycie, taka moŜe moja
dydaktyczna filozofia ale proszę wybaczyć ja bardzo staram się poznawać Głuszycę która ma 50 lat
Praw Miejskich za parę miesięcy. Staram się zrozumieć róŜnego rodzaju zjawiska, staram się
poznać ludzi, duŜo osób juŜ poznałem, w róŜnych sytuacjach. Wiem o tym, Ŝe jestem traktowany
jako, jak to mówią młodzi ludzie, obcy pasaŜer nostromo, czyli osoba nie z tej ziemi, nie poŜądana
na tym pokładzie, ale staram się wkładać serce i rozum w to co robię więc myślę ze to jest
najwaŜniejsze. Natomiast czy poznam Głuszycę. To zaleŜy od Państwa jak długo będę mógł tutaj
być. Natomiast proszę Państwa jeszcze taka ogólniejszej natury uwaga, na tej samej sali podczas
poprzedniej sesji ja tej Pani nie pamiętam z nazwiska ani tym bardziej nie pamiętam twarzy bo to
było znacznie więcej osób, zapytała mnie czy mi się chce tu pracować i czy mam przekonanie Ŝe
uda się nam jako samorządowcom, a to było pytanie kierowane do mnie podołać czy rozwiązać
problemy Głuszycy. I Pani mówiła bardzo wyraźnie o konkretnym problemie, jakim jest między
innymi brak miejsc pracy, jakim jest brak inwestycji w Głuszycy których oczekują mieszkańcy
mówiła o problemach ze stanem komunalnym, zwłaszcza mieszkaniowym, i myślę proszę Państwa
Ŝe Głuszyca jest tego warta, Ŝeby tutaj pracować, warta jest dlatego Ŝe naprawdę przez tych 5
miesięcy jak tutaj jestem, doświadczyłem bardzo wielu problemów konkretnych ludzi i bardziej
cieszę się tym Ŝe moŜna te problemy rozwiązać, bo udaje się juŜ niektóre rzeczy rozwiązywać niŜ
tym co się wydaje oczywiste i proste Ŝe moŜna bardzo tanim sposobem kreować się przy tej okazji.
Mnie interesuje rozwiązanie spraw, polubiłem to miejsce, niezaleŜnie od tego czy jestem sam
lubiany czy teŜ nie i chciałbym jak najwięcej tutaj zostawić dobra po sobie, na tyle na ile to będzie
moŜliwe. Głuszyca jest pięknym miejscem, lubię to miejsce.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję proszę.
Pan z sali, chciałbym jeszcze dokończyć kwestię, no z tego wynika, Ŝe ma on bardzo fajne
skłonności do słodzenia, no ale to chyba nie na tym rzecz polega. Pięknie, ładnie Pan Burmistrz
powiedział, z tym Ŝe ja nie otrzymuję tego co wcześniej w czerwcu na sesji obiecał. Popatrzmy n a
ten park, w którym ja juŜ dzisiaj, mam drogę i słuŜebność konieczną, sprzątałem ponownie i w tym
momencie Państwo zaczynacie się troszeczkę migać od moich negocjacji odnośnie drogi słuŜebnej
koniecznej i przejazdowej i przechodniej, takŜe ja staram się swoimi pismami dojść tutaj do skutku
negocjacji między Urzędem a mną i moją posesją, ale jak do tej pory odbijacie piłeczkę i jak to się
mówi to jest takie, no moŜe nie będę mówił w tej chwili. Nie ma po prostu z waszej strony jeŜeli
chodzi o władzę konkretnego stanowiska i działania, jest sprawa tak daleko posunięta Ŝe niestety
pozew będę zmuszony do Sądu, jeŜeli Państwo nie wyrazicie zgody i ewentualnej moŜliwości do
negocjacji. TakŜe prosiłbym o zajęcie konkretnego stanowiska i odpowiadania na moje pisma i
mojego adwokata na konkretne wasze stanowisko w tej sprawie. Dziękuję
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, jeŜeli Pan pozwoli to ja będę się uzupełniać tutaj z
Zastępcą, ale chciałam Panu odpowiedzieć, Ŝe pamięta Pan sytuację kiedy mój poprzednik poszedł
Panu na rękę w sensie takim, Ŝe dosprzedał Panu kawałek tego parku. Dosprzedał i wtedy nie było
mowy o Ŝadnym przejeździe, o słuŜebności, wtedy Pan wszystko akceptował, nagle teraz obudził
się Pan, jak juŜ ma Pan juŜ tą działkę w swojej własności, to dopiero w tej chwili juŜ Ŝąda Pan
rzeczy które nie są tak naprawdę zapisane w akcie notarialnym, nie pisze odpłatnie. Więc jeŜeli Pan
uwaŜa, proszę Pana nie zrzekł się Pan...
Pan z sali, nie dbacie Państwo o czystość tej drogi nie dbacie o jego porządek. Jak coś naleŜy do
Gminy jeŜeli ja się zgodziłem o słuŜebność to naleŜy o tą słuŜebność dbać tak jest prawnie.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziałam, mój poprzednik zrobił, poszedł Panu na rękę, tak
jak powtarzam, sprzedał Panu, pod warunkiem, Ŝe będzie ustalona ta słuŜebność Pan się na to
wtedy godził, tak jak mówię, w tej chwili, jeŜeli Pan Ŝąda jakiś rzeczy niemoŜliwych w sensie
pieniędzy.
Pan z sali, to powinno być zapisane a tego nie ma? Takiej, Ŝe udostępnię. Ale jest warunek taki, Ŝe
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ja mam słuŜebność na wszystkich działkach? JeŜeli mieliście Państwo moŜliwość przeczytania aktu
notarialnego i księgi wieczystej to proszę się wczytać albo zatrudnić odpowiednich prawników Ŝeby
po prostu wczytali się w tekst tego aktu notarialnego i księgi wieczystej.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, tak mamy opinię prawną właśnie i jeŜeli Pan sobie
Ŝyczy...
Pan z sali, nie ma takiej moŜliwości, Ŝe Państwo nie odpowiadają na pismo mojego adwokata, bo
powinniście odpowiedzieć, więc ja musiałem złoŜyć skargę do Rady Miasta.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, proszę Pana udzieliliśmy odpowiedzi na to pismo
jeŜeli, no właśnie ale odpowiedz była więc skoro Pana nie satysfakcjonuje. Proszę Pana my mamy
tez prawnie tutaj opinię i jeŜeli Pan chce rozstrzygać tą sprawę to naprawdę zapraszam do Sądu. Bo
tylko taka decyzja, postanowienie Sądu wykaŜe postępowanie całe jak to było przedtem. Tak juŜ na
zakończenie Panie Przewodniczący, Ŝe wtedy kupując tą działkę była rozmowa z moim
poprzednikiem i na wszystko się Pan zgadzał a teraz nas Pan szantaŜuje. Dziękuję.
Pan z sali, po prostu jest prawo i jeŜeli chodzi o Urząd wy się nie wywiązujecie w ogóle jeŜeli
chodzi o sprzęt, a nie rozumiem dlaczego zrobiliście sprzedaŜ na całą działkę 2300 m2
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Panie Bogdanie z tego, co Pani
Burmistrz i Pan Burmistrz stwierdzili, Ŝe tylko Sąd jest w stanie rozwiązać tą sprawę, więc myślę
Ŝe finał...
Pan z sali, ja mam ogromną prośbę do Komisji Rewizyjnej, która mam nadzieję w przyszłym
tygodniu się zbierze, prosiłbym o w miarę takie konkretne podejście do tego tematu, poniewaŜ ja
dłuŜej tych posesji, tej drogi sprzątać nie będę ze swojej kieszeni to juŜ zima jesień lato jesień i na
okrągło to samo przez X lat to nie jest ostatnio, to się dzieje juŜ przez dłuŜszy czas
Radny Roman Czepil powiedział, pewnie będzie tak Ŝe my napiszemy pismo do Pani Burmistrz,
będziemy musieli czekać na dokumenty...
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni Państwo ta dyskusja nie
prowadzi do niczego. Podjęliśmy ostatnio uchwałę, jaka jest procedura odnośnie rozpatrywania
skarg, więc Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, trafi skarga będziecie wtedy działać tak?
Tak wygląda sytuacja. Proszę, kto jeszcze z mieszkańców? Proszę.
Pani z sali, ile Pan Prezes ZUMiKu, czy Pan Burmistrz, Wice Burmistrz z budŜetu Gminy
przeznaczy na odśnieŜanie Głuszycy przez zimę. Bo to my chodzimy po chodnikach i ja chcę
wiedzieć, w jakim stanie, czy juŜ gumowce kupować?
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, szanowna Pani otóŜ nie jest tajemnicą, Ŝe
Gmina Głuszyca wydała bardzo duŜe kwoty na utrzymanie zimowe, ja nie oceniam jakości tylko
mówię o fakcie, o fakturach które wpłynęły do Urzędu i zostały uregulowane juŜ w odpowiednim
czasie za odśnieŜanie ulic i chodników gminnych w sezonie poprzedniej zimy. W związku z tym
dzisiaj nie umiem Pani powiedzieć, jaka jest kwota i czy w ogóle jest do dyspozycji kwota w
obecnym budŜecie i to, o czym odpowiadałem wcześniej tutaj Panu Radnemu Szostakowi, otóŜ jest
przygotowywana nowelizacja budŜetu, która pozwoli zaplanować środki i w ramach tej kwoty
zlecić ZUMiKowi odpowiedzialność za to zadanie.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, jeszcze Beatka, jeszcze przepraszam, to tak w woli
uzupełnienia w ubiegłym roku umowę na odśnieŜanie chodników miał zawartą z Gminą Zakład
Usług Mieszkaniowych i robił to właśnie myślę, Ŝe dobrze, no w tym roku teŜ myślę, Ŝe będziemy
chcieli by wykonywał te pracę takŜe tutaj juŜ będzie szczególne podejrzewam staranie Ŝeby te
chodniki wyglądały inaczej.
Pani z sali, ale ja tak naprawdę czysto, ja wiem ile mnie kosztowało wywoŜenie śniegu prywatnie.
Bo ja nie miałam co z nim zrobić, ja nie chciałabym Ŝeby w tym roku mi się powtórzyła ta sama
sytuacja zwłaszcza to Ŝe jeśli nie wywiozę, doskonale wiecie Ŝe ja to wszystko mam w zakładach
pracy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Pani Beato, tak na chwilę obecną
nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie zima tamtego roku a środki będą uwarunkowane
przede wszystkim tym, jaki będzie ten śnieg, na początek jest przeznaczona jakaś pula, która na
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chwilę obecną jest przeznaczona na odśnieŜanie, którą będzie dysponował Zakład Usług
Mieszkaniowych a czas pokaŜe, no bo zimy kilka miesięcy jest i odnośnie od tego jak będą
wyglądały opady tak będą te pieniąŜki dawkowany. Mamy tutaj zapewnienie, Ŝe od strony władzy,
ja rozmawiałem osobiście z Panem Zastępcą, Pani Burmistrz i informował mnie Ŝe tych pieniąŜków
dla Spółki ZUMiK nie braknie na akcję zima, takŜe na chwilę obecną czekamy, zobaczymy jaki
będzie śnieg i jak będzie ta akcja wyglądała. Na bieŜąco będziemy zgłaszać po prostu wszystkie
uwagi.
Pani z sali, są tak nisko gałęzie, Ŝe jeśli auta przejeŜdŜają wystarczy auto z chlebem, które wjeŜdŜa
do hurtowni zahaczy o gałęzie dojdzie do tragedii, tak samo jest z drzewami w parku tak samo jest
z drzewami przy ul Sienkiewicza przy murze oporowym, ja wiem, Ŝe ta działka juŜ nie naleŜy do
Gminy, ale naleŜy te drzewa przyciąć, przecieŜ mamy drwala na terenie Gminy
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, proszę Panie Burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, znaczy to jest tak. Państwo wiecie Ŝe z
drzewami jest tak Ŝe moŜna je ogławiać, czy generalnie uporządkować korony drzew bądź usuwać
jeśli są takie potrzeby, wtedy kiedy się jest dysponentem gruntu na którym on rosną. I teraz tak, jeśli
one rosną na terenie Gminy to musimy uzyskać zgodę Starosty, jeśli jest to teren Starosty to
wnioskuje on do Burmistrza, jeśli to jest teren drogi wojewódzkiej czy generalnie nie skarbu
Państwa czy innych podmiotów to wtedy Burmistrz bądź Starosta a niekiedy konserwator przyrody,
który musi wiedzieć jeszcze wyrazić zgodę na to. To jest jedno. Momencik. Ale ja dzisiaj nie wiem
dokładnie, o jakim punkcie mówimy w związku, z czym nie mogę tak. Oczywiście, Ŝe tak chcę
powiedzieć o drugim wątku poza kwestiami, Ŝe w oczywisty sposób i nie tylko w Głuszycy widać
drzewa, które budzą niepokój zwłaszcza, jeŜeli są wiatry, albo są intensywne opady tak jak było 3
maja w Polsce mnóstwo drzew się połamało, bo były nieogłowione, otóŜ jeszcze jest jedna barierafinanse, my tez musimy, w granicach moŜliwości finansowych zlecać jeśli jest taka moŜliwość czy
potrzeba ogławianie drzew i to jest naprawdę bariera istotna bo budŜet naprawdę nie jest z gumy.
Jest pracownik urzędu, który za to odpowiada i naprawdę w granicach budŜetu staramy się te rzeczy
wykonywać. Zapewniam, Ŝe to nie jest wszystko, co byśmy chcieli to widać gołym okiem, Ŝe są
potrzeby.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, ja jeszcze teŜ uzupełnić chciałam, rzeczywiście te
drzewa tu gdzie się skręca na Bohaterów Getta to jest ciek ODGW. Fakt, wycinali drzewa w
głównej rzece, no tutaj ocenili Ŝe nie ma potrzeby wycinania. Jednak się przyjrzymy temu i
złoŜymy tam wniosek do ODGW ja poproszę Ŝeby to przycięli te gałęzie owszem natomiast tam
przy ul. Sienkiewicza tam nie tylko są drzewa ale teŜ spadające kamienie i teŜ to zgłosiliśmy to
właścicielowi. Otrzymaliśmy informację, do Ŝe do końca tego roku nie ma środków finansowych,
bo ta trzeba siatkę zamontować i te rzeczy będą wykonywane, ale to nie jest tak Ŝe nie widzimy
tego są podjęte działania i na pewno będziemy to monitorować. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję proszę jeszcze Pan
Bystrzycki.
Pan Bystrzycki powiedział, w temacie świateł, które są zamontowane koło Biedronki. Jak wygląda
kwestia tego, Ŝe zima będzie i w ramach tego, wiemy jak jest w zimie - jeŜdŜą TIRy, jeden stanie, w
ramach tego Ŝe działają te światła i będzie wielki problem. Czy coś ewentualnie?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, z tego, co ja się juŜ orientuje jest
brane pod uwagę to Ŝeby było cały czas światło pulsacyjne Ŝółte, które po prostu sprawi, Ŝe ruch na
tej drodze głównej będzie przebiegał bez zakłóceń, a po prostu te osoby, które będą się włączać do
ruchu od strony Biedronki czy przedszkola, będą uzaleŜnione od intensywności ruchu głównego na
okres zimowy, Ŝeby te TIRy się po prostu nie zatrzymywały. Szanowni mieszkańcy, proszę bardzo.
Pani z sali, ja mam pytanie do Pana. Czy Państwo macie jakiś konflikt z Radnymi? Na swojej
stronie internetowej? Porównuje Pan mieszkańców do pijanych meneli, miał Pan kogoś
konkretnego na myśli?
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, droga Pani, ja dziękuję, Ŝe czyta Pani mój
pamiętnik w internecie, ale to co Pani zacytowała, akurat nie ma tam słowa Głuszyca w tym
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konkretnym akapicie, rzecz nie dotyczy Głuszycy, zapewniam Panią Ŝe miałem na myśli inne
miasto.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni mieszkańcy rozumiem,
Ŝe nie ma więcej pytań. Radni, proszę jeszcze Pan Malinowski.
Pan Malinowski powiedział, ja mam takie pytanie do Pani Burmistrz. Robi się imprezy z Polskim
Związkiem Niewidomych, tutaj było Pod Słońcem czy zapomina się o Honorowych Dawcach
Krwi? Chciałbym to wiedzieć. Dziękuję.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, dziękuję za zwrócenie uwagi. Impreza jak Pan to
określił Polskiego Związku Niewidomych to nie była impreza urzędu tylko to była impreza właśnie
tego Związku, ludzi, którzy są tam zrzeszeni i Pani Prezes. To była ich impreza. Natomiast Gmina
nie robi tutaj takich imprez była jedynie zrobiona uroczystość odnośnie nadania poŜycia
małŜeńskiego 50, 45, 35, 25 lat to, co robiła Gmina. To tylko tyle. JeŜeli Państwo jesteście
honorowymi dawcami, jest Państwa jakaś grupa i zechcecie teŜ się spotkać, ja chętnie będę
zaszczycona uczestniczyć na Państwa spotkaniu, i jeŜeli będzie taka potrzeba to chętnie pomogę w
tym, w zorganizowaniu tego spotkania.
Pan Malinowski powiedział, ja pisałem meila do Urzędu o pomoc w załoŜeniu strony internetowej
Honorowych Dawców Krwi i do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie mam.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała Pan pisał meila o załoŜeniu strony internetowej?
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, ja powiem szczerze, Ŝe nie pamiętam tego
meila, ale jeśli Pan będzie tak dobry wysłać tego meila ponownie na adres
wiceburmistrz@gluszyca.pl niezwłocznie, to damy dać. Na pewno, ja nie mam powodu Ŝeby to
zatrzymać, przepraszam, jeśli tak się stało bo ja nie pamiętam. Wie Pan, co tak się składa Ŝe ostatni
raz oddawałem krew 2 lata temu, to wiem co to znaczy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję. Szanowni Państwo,
szanowni Radni, Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu? Proszę Panie Marku.
Pan Marek powiedział, chciałbym, Ŝeby Pan prawą stronę Rady traktował tak samo jak lewą.
Chciałbym, Ŝeby Pan trochę wygasił emocje i ten nadwraŜliwy ton.
Pan Lech Pietraczyk, na stadionie tej hali całej, było to zgłoszone przeze mnie kilka razy, kontrole
były i Ŝe cieknie, Ŝe wilgoć i niestety Pan Wolny to robił i Gmina powinna dopilnować Ŝeby ta
placówka była czynna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dobrze dziękujemy. Proszę Panie
Burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz powiedział, przepraszam, Ŝe się tak narzucam, być
moŜe mam parcie na mikrofon tzw, ale to politycy tak mają niestety. Ja jeszcze na jedną rzecz, nie
odpowiedziałem którą Pani zapytała, a dotycząca rzekomego czy tego co Pani nazwała konfliktem
między Radnymi to ja tego w ogóle nie wiem nie chciał bym tutaj komentować, to nie moja rola nie
jestem Radnym. Natomiast między Panią Burmistrz czy generalnie organem wykonawczym tzw
organem stanowiącym czyli Radą Miejską? Proszę Państwa właśnie mam ten komfort Ŝe nie będąc
Głuszyczaninem mogę to obserwować z pewnego dystansu i chociaŜ bardzo polubiłem to miejsce,
nie mogę powiedzieć Ŝe je kocham bo bym moŜe właśnie jak tam Pan powiedział słodził prawda,
ale lubię to miejsce i sądzę Ŝe róŜnica zdań, róŜne poglądy, róŜne punkty widzenia są idealnym
instrumentem Ŝeby wypracować rozwiązania dobre dla Głuszycy. Idealnym. Jakbyśmy wszyscy
mówili to samo to wy byście zasnęli a my byśmy się zasłodzili. Natomiast rzecz w tym i to komuś
odpowiedziałem przez meila czy na facebooku, bo ktoś mnie o to zapytał czy moim zdaniem nie
jest tak, Ŝe niepotrzebnie tu się wszyscy nawzajem czymś tam chcą przerzucać. Ktoś uŜył takiego
stwierdzenia, Ŝe jedna strona drugiej stronie coś chce udowodnić. Ja proszę Państwa i wiem o tym
na pewno Ŝe Pani Burmistrz tak do tego podchodzi i mam wraŜenie Ŝe po dzisiejszej sesji
większość Radnych, bo ja nie chcę mówić za wszystkich bo nie mam prawa do tego chce
wzajemnie się przekonywać a nie udowadniać cokolwiek. Przekonywać. I sądzę, Ŝe dzisiaj. Proszę
mi pozwolić ze jednak się postaram mówić w imieniu wszystkich tutaj siedzących za tym stołem
chcieliśmy się nawzajem do pewnych rzeczy przekonać i właśnie w takim klimacie o konflikcie nie
4

moŜe być mowy. Natomiast jeŜeli będziemy chcieli sobie coś udowodnić to zawsze moŜna
argumentami się przerzucać i wtedy konflikt jest murowany. Kompletnie Głuszycy, miejscu, które
lubię niepotrzebny.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuje czy ktoś jeszcze z
mieszkańców? Czy ktoś z Radnych? Panie Marku? Proszę bardzo. Czy czuje się Pan
usatysfakcjonowany?
Ad. Pkt 12.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni Państwo wobec
wyczerpania przyjętego porządku obrad 16 sesję uwaŜam za zakończoną.

Na tym protokołowanie zakończono.
Protokołował: Dariusz Ziębicki
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