Protokół nr XVII/2011
z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy
w dniu 21 listopada 2011 r.
Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00
Zakończenie Sesji: godz. 12.40
Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
Radni obecni na posiedzeniu Rady zgodnie z listą obecności 15, (lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do protokołu).
Ad. Pkt 1
Obrady XVII Sesji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń,
Powitał przybyłych gości w osobach Pani Burmistrz, Zastępcy Pani Burmistrz, Panią Skarbnik, obsługę
prawną, dyrektorów placówek oswiatowych, przybyłych mieszkańców, Panią Dyektor CK-MBP, Pana
Prezesa ZUMiK i „Osówki”, radnych i sołtysów.
Ad. Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – szanowni Państwo proszę zwrócić uwagę, Ŝe
po raz kolejny w proponowanym porządku obrad nie znalazł się punkt dotyczący przyjęcia
protokołu z sesji, które dotychczas się odbyły. Ja na ten temat juŜ rozmawiałem z Panem
Burmistrzem. Są komplikacje to jest trochę pracochłonne, czasochłonne z uwagi na to, Ŝe jest tego
materiału dość sporo, no ale myślę, Ŝe tutaj Pan Burmistrz po tym jak zobowiązał się, Ŝe jakieś tam
wsparcie zostanie udzielone dla Pana Darka to protokoły będą gotowe w najbliŜszym czasie i
myślę, Ŝe do kolejnej sesji będziemy mogli się z nimi zapoznać i przyjąć je na sesji grudniowej,
takŜe proszę radnych Ŝeby się jeszcze uzbroili w cierpliwość. Wiem, Ŝe wymóg jest taki, Ŝe
powinniśmy to przyjmować z sesji na sesję, no ale sytuacja jest taka a nie inna. Wcześniej były
wybory parlamentarne i tak dalej, to wszystko natłok pracy, Ŝe to się nam w czasie przeciągło, ale
myślę, Ŝe w grudniu będzie juŜ to wszystko domknięte jak naleŜy. Czy są pytania co do
proponowanego porządku obrad, proszę szanowni radni. Proszę Radny Sakowicz.
Radny Sakowicz – chciałbym aby przesunięto punt 6 czyli sprawy róŜne jako punkt 4 czyli
podjęcie uchwały byłby punkt 5, Ŝeby mieszkańcy ewentualnie nie musieli czekać przez całą sesję,
jeśli są pytania mogli je zadać na początku sesji i potem byśmy normalnie juŜ pracowali.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - wniosek Pana radnego został przyjęty, czy są
jeszcze jakieś propozycje co do porządku. Skoro nie ma przejdziemy do głosowania nad wnioskiem
złoŜonego przez radnego Sakowicza o przesunięcie punktu 6 sprawy róŜne jako punkt 4. Kolejno
zmieni się punkt 5 będzie dopiero podjęcie uchwał. Kto z radnych jest za przyjęciem tego wniosku,
proszę o podniesienie ręki do góry. W wyniku głosowania: za – 6, przeciwko – 9.
Wniosek nie przeszedł. Czy są jeszcze jakieś spostrzeŜenia co do proponowanego porządku. Skoro
nie ma przejdziemy do głosowania proponowanego porządku. Kto z radnych jest za przyjęciem
proponowanego porządku dzisiejszych obrad proszę o podniesienie ręki do góry. W wyniki
głosowania: za – 10, przeciw – 3, wstrzymał – 2. Dziękuję, proponowany porządek został przyjęty.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.
4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie zmiany Uchwały budŜetowej Gminy Głuszyca na 2011 r. Nr V/20/2011
z dnia 28 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami w budŜecie na 2011 rok,
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4.2. w sprawie zmiany Uchwały V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia
28 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Głuszyca na lata 2011-2025,
4.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4.4. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny,
podatek leśny i podatek od nieruchomości,
4.5. w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego gminnej spółki
Podziemne Miasto Osówka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
4.6. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2012 rok.
5. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
6. Sprawy róŜne.
7. Zakończenie obrad.
Ad. Pkt 3.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – kolejny punkt dzisiejszej sesji – informacje o
pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał. Informacja pisemna znajduje się w
dokumentach. Czy Pani Burmistrz lub Pan Burmistrz chcieliby ewentualnie coś uzupełnić.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec– nie dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - czy z radnych ktoś ma pytania. Proszę mówi
zastępca.
Zastępca Przewodniczącego Rady Janusz Rech – ja mam takie pytanie. Bo z tego sprawozdania i
ze sprawozdania poprzedniego wychodzi, Ŝe brakuje po prostu nam w czasie dwóch tygodni od 15
października do 25 października. Czym to moje pytanie jest umotywowane. Z prasy lokalnej
dowiedziałem się, Ŝe powstało jakieś Stowarzyszenie, fachowo w prasie mówiono o deklaracji
wałbrzyskiej. W tej deklaracji wałbrzyskiej udział biorą Gmina Wałbrzych, Boguszów Gorce,
Jedlina Zdrój, Walim, Mieroszów, Czarny Bór i ja bym chciał się spytać czy nasza Gmina jest teŜ
tam reprezentowana, bo w tym sprawozdaniu, kiedyś w sprawozdaniach Pani Burmistrz był punkt 9
inne działania Burmistrza. Tutaj nie mamy nic na temat ewentualnych spraw związanych z tą
deklaracją wałbrzyską. Po prostu chciałbym się dowiedzieć, co to jest i w jakim to kierunku ma
zmierzać. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – proszę Pani Burmistrz, proszę zastępca.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz – do luki w sprawozdaniu się nie odniosę bo w tej
chwili nie mam przy sobie poprzedniego sprawozdania więc nie umiem się umiem się to tego
odnieść, a jeśli chodzi o tą instytucję którą Pan był uprzejmy wymienić, w tej chwili Gmina
Głuszyca nie jest tam reprezentowana nie byliśmy tam zapraszani na Ŝadne spotkania
organizacyjne, natomiast sprawdzimy czy i jakie cele są tego środowiska. Przynajmniej taka wiedzę
mam w tej chwili z mojej strony. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuję. Czy ktoś z radnych – proszę radny
Chmura.
Radny Jan Chmura – ja mam taka propozycję nie wiem czy się Państwo zgodzą, ale zbyt duŜo
trudu sobie zadaje Pani Burmistrz dając nam w sprawozdaniu bardzo szczegółowo to co robi cały
urząd wprost, np. zlecenie na przydział materiałów w postaci papy, wydanie zaświadczeń o wpisie
itd. Tylko wydaje mi się, Ŝe to powinny być podstawowe działania prowadzone przez Burmistrza. A
to co robią urzędnicy to juŜ ich sprawa i to nas tak zbytnio nie interesuje.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuję Panu radnemu. Czy ktoś z radnych
jeszcze. Proszę radny Marszał.
Radny Jerzy Marszał - do końca się z Panem Jankiem nie zgodzę poniewaŜ tu na sesjach
mówimy naprawdę o bardzo, bardzo wielu róŜnych rzeczach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze. Skoro
nie, myślę, Ŝe moŜemy przejść do kolejnego punktu, ta informacja została zaakceptowana w takiej
formie.
Ad. Pkt 4.
Podjęcie uchwał.
Ad. Pkt 4.1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – kolejny punkt dzisiejszych obrad podjęcie
uchwał. Pierwsza uchwała – uchwała w sprawie zmiany uchwały budŜetowej Gminy Głuszyca na
2011 rok nr V/20/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku z późniejszymi zmianami w budŜecie na 2011
rok. Prosiłbym najpierw Panią Burmistrz.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec – proszę Panią Skarbnik
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – proszę Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik Ewa Kłusek – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uprzejmie proszę o przyjecie
zmian w budŜecie Gminy Głuszyca na 2011 rok. Niniejszą uchwałą zwiększone zostałyby dochody
budŜetowe Gminy Głuszyca o kwotę 1331543 zł i 87 groszy, jak równieŜ o tę samą kwotę
zwiększone by zostały wydatki. Uchwałą tą uregulowana byłaby kwestia dotycząca podjętej prze
Wysoką Radę uchwały w maju, gdzie zadeklarowaliście Państwo, jak równieŜ Pani Burmistrz, jak
ja, jeŜeli zostanie zrealizowane juŜ właściwie przeprowadzone postępowanie przetargowe
dotyczące Schetynówej, jak Państwo pamiętacie, to pieniądze z oszczędności wrócą do tych miejsc,
skąd zostały, Ŝe tak powiem poŜyczone i niniejszą uchwałą właśnie pieniądze wracają między
innymi 45 tysięcy do Gimnazjum, 45 tysięcy do Zespołu Szkół, 45 tysięcy do szkół podstawowych
i 15 tysięcy do publicznego przedszkola. Nie ma tutaj szanowni Państwo zwiększenia jeŜeli chodzi
o Urząd a przypomnę Ŝe kwota ponad 160 tysięcy równieŜ była, Ŝe tak powiem deklaracją do
realizacji tego zadania. W mojej ocenie w obecnej chwili nie jest potrzeba zwiększenia wydatków
jeŜeli chodzi o urząd dział 750 rozdział 75023. UwaŜam, Ŝe w zaplanowanych wydatkach
powinniśmy się zmieścić. Dodatkowo szanowni Państwo niniejszą uchwałą, czego dotyczy moja
prośba, generalnie chodzi o uregulowanie spraw związanych z realizacja inwestycji. JeŜeli chodzi o
inwestycje proszę państwa to przy realizacji Schetynówek okazało się, Ŝe kanalizacja deszczowa
jest w stanie takim, iŜ potrzebne są, no pewne nakłady finansowe Ŝeby ją doprowadzić do stanu
uŜywalności. Jest to proszę Państwa kwota 189828 złotych. RównieŜ przypomnę problem był z
kanalizacją gdzie tu w zasadzie powinniśmy juŜ składać wniosek o płatność chodzi o ulicę
Graniczną. Pamiętacie Państwo mówiłam tutaj teŜ na sesji, Ŝe uchwałą w grudniu dokonano
pewnych zmian w budŜecie później nie było autopoprawki, ale uprzejmie Państwa poproszę Ŝeby to
uregulować, poniewaŜ ta konstrukcja finansowa dotycząca tego zadania inwestycyjnego,
zaplanowana kwota to jest kwota 1994047 złotych, to finansowanie zapewnia nam Bank
Gospodarstwa Krajowego przez podpisaną poŜyczkę i my musimy rozliczyć to zadanie
inwestycyjne, zapłacić wszystkie faktury, złoŜyć wniosek o płatność i jest udzielona poŜyczka w ten
sposób , Ŝe środki które my następnie rozliczymy poprzez fakturę zapłaty całego zadania
inwestycyjnego składamy w BGKu, po rozliczeniu środki te spowodują spłatę tej poŜyczki. TakŜe
właściwie w tej chwili, sytuacja wymaga, Ŝe tak powiem bardzo powaŜnego potraktowania tego. Do
15 grudnia zobowiązaliśmy się złoŜyć wniosek o płatność tak jak mówię, kwoty naleŜy zapłacić.
Nie są to bagatelne kwoty, bo to jest kwota 390 tysięcy 36 złotych i 260 tysięcy 547 jako udział
Gminy. JeŜeli chodzi o inne zadania inwestycyjne proszę Państwa to proponujemy i zwracamy się z
uprzejmą prośbą o rozpoczęcie nowego zadania inwestycyjnego, które wprowadzone by było
równieŜ jako przedsięwzięcie na kolejne lata budŜetowe, dotyczyłoby to roku 2012 jak i równieŜ
2013, chodzi tu o takie zadania jak rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy Głuszyca w
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zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W tym roku
wydatek dotyczyłby opracowania projektowego na kwotę 95 940 złotych. Projekt realizowany
byłby dla ośmiu budynków komunalnych własność Gminy. Zadanie planowane jest w ten sposób,
Ŝe w przyszłym roku kwota 767 tysięcy musiała być zaplanowana na realizację tego zadania, przy
czym w budŜecie planowana kwota jest tak w 8 budynków komunalnych, przeciętnie na kaŜdy
budynek komunalny 200 tysięcy złotych jeŜeli chodzi o remont a dofinansowanie jest moŜliwe 70%
wartości projektu czyli z kwoty 1600 000, natomiast nie więcej niŜ 200 tysięcy Euro, tak
przebiegałaby realizacja tego projektu. Uchwałą niniejszą równieŜ wyrazilibyście Państwo zgodę
aby kwotę 315 332 złote, przeznaczyć jeszcze na zadania inwestycyjne realizowane w zasobie
komunalnym Gminy Głuszyca jeŜeli chodzi o ZUMiK. Sprawa wygląda w ten sposób, iŜ na rok
bieŜący w budŜecie Gminy kwota na remonty była 661 tysięcy. JeŜeli decyzja wysokiej Rady,
Państwo wyrazilibyście zgodę na tą zmianę, część zadań mogłaby być zrealizowana w ramach
inwestycji i wówczas uwolniłaby się jeszcze kwota na pewne zadania remontowe. Głównie zaleŜy
nam tu na instalacjach elektrycznych, gazowych jak i na piecach ze względu na okres zimowy.
Przypomnę równieŜ jeszcze Państwu, Ŝe pewne zadania zostały juŜ zapłacone co było omawiane w
sprawozdaniu z wykonania budŜetu za I półrocze, chodzi tu o wiaty przystankowe, takie drobne
kwoty jak 14689 oświetlenie uliczne i 12089 zł. Te zadania zostały zapłacone w styczniu natomiast
nie miały odbicia w budŜecie. Teraz bardzo Państwa proszę o przyjęcie tych zmian poniewaŜ tak
jak mówię one juŜ zostały zapłacone. WaŜną teŜ proszę Państwa sprawą jeŜeli chodzi o wydatki
inwestycyjne, to jest podniesienie, zwiększenie, na podniesienie infrastruktury rekreacyjno
turystycznej na terenach wiejskich kwota 19529 złotych. To równieŜ naleŜy do uregulowania
poniewaŜ okazało się, Ŝe mamy niezapłacone faktury za place zabaw, za projekty, które tak
naprawdę skończyliśmy juŜ realizować. Przesunięcia szanowni Państwo na te zadania inwestycyjne
dotyczą zadania w rozdziale 700795 chodzi tutaj o przesuniecie z rewitalizacji z pierwszego etapu.
Niniejszą uchwałą równieŜ dokonujemy zmian na wniosek przedszkola, chodzi tutaj o załącznik nr
4 do uchwały plan rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi sfinansowanych. JeŜeli chodzi
o dochody szanowni Państwo, to tutaj jeszcze planujemy po stronie dochodów zwiększenie o kwotę
942 000 złotych, jest to promesa na zadania realizowane w ramach usuwania skutków powodzi, na
podstawie rozporządzenia podpisanego przez Pana Premiera Donalda Tuska, Głuszyca znalazła się
w tabeli jako ta jednostka, która została poszkodowana w ramach powodzi, w związku z tym 100%
wydatków poniesionych przez Gminę na te zadania inwestycyjne otrzymała w formie Promesy a
następnie dotacji. RównieŜ po stronie wydatkowej uwzględniony został wniosek komisji tj. 6000 na
szkolenia nie tylko dla sołtysów, dla osób które uczestniczą w odnowie wsi jak i równieŜ rezerwa
otrzymana z ministerstwa dotyczy kwoty 5257,55 groszy. Proszę Państwa wydatki realizowane w
ramach funduszu sołeckiego w danym roku budŜetowym, jeŜeli są realizowane, przysługuje
dodatkowa refundacja tych wydatków w formie rezerwy i ta kwota znajduje się po stronie
dochodów jak i równieŜ po stronie wydatków. Myśleliśmy tutaj o zakupie paczek dla dzieci w
sołectwach. Ja tyle jeŜeli chodzi o uchwałę bardzo proszę o pytania, dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - dziękuję, proszę przewodniczącą komisji
budŜetu o opinię.
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej Halina Bisek – komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała zmiany uchwały budŜetowej Gminy Głuszyca na 2011. odnośnie zapisu dotyczącego
rewitalizacji, komisja widzi potrzebę i zasadność takiego wydatku inwestycyjnego w budŜecie
Gminy lecz widzi zasadność aby działania były przemyślane i planowane z odpowiednim
wyprzedzeniem i terminowo realizowane. Dlatego wnioskujemy o przygotowanie programu
ściągalności z tytułu czynszu i opłat, w szczególności w budynkach objętych rewitalizacją oraz
oczekuje w systemie kwartalnym pisemnej informacji o podjętych działaniach i ich efektach.
Wykonanie tych działań powierza się Burmistrzowi Gminy i wnioskujemy o przyjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - dziękuje Pani przewodniczącej. Proszę mówi
zastępca.
Zastępca Przewodniczącego Rady Janusz Rech - ja mam wniosek formalny. Na podstawie
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paragrafu 31 punkt 2 i 3 statutu Gminy Głuszyca proszę Pana Pana Przewodniczącego oraz Wysoką
Radę o przerwanie sesji i umoŜliwienie zapoznania się z całością materiałów dotyczących
wykonania uchwały Rady Miejskiej nr 3/10/2010 roku w sprawie lokalnego programu rewitalizacji
miasta głuszyca na lata 2010-2015. w szczególności chodzi o:
1. całość korespondencji między Burmistrzem Głuszycy a Wydziałem WdraŜania RPO Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
2. interpelację Pana Radnego Bernarda Szostaka złoŜoną na XIII sesji rady Miejskiej w dniu
27 czerwca w w/w sprawie i odpowiedź udzieloną z upowaŜnienia Burmistrza Pana
Krzysztofa Kotowicza Zastępcę Burmistrza
3. załącznik mapę do planu zagospodarowania przestrzennego Głuszycy, chodzi o przebieg
korytarza przyszłej obwodnicy. Pragnę poinformować, Ŝe od września tego roku, zgłaszałem
prośbę o udostępnienie materiałów związanych z rewitalizacją. Czyniłem to w sekretariacie
Pani Burmistrz jak równieŜ osobiście u Pani Burmistrz i Pana Burmistrza. Jednak do dnia
dzisiejszego bez skutku. Pragnę poinformować równieŜ, Ŝe na komisji budŜetu w dniu 8
listopada pan zastępca Burmistrza na pytanie radnego „czy budynki przy ulicy Łomnickiej 2
i 4 przypadkiem nie znajdują się na trasie przyszłej obwodnicy”. Zdecydowanie temu Pan
zastępca zaprzeczył. Jednak po ponownej analizie mapy, którą mamy tylko w wersji
elektronicznej, wychodzi jednoznacznie, Ŝe te dwa budynki znajdują się na trasie korytarza
przyszłej obwodnicy. Dlatego pragnę przypomnieć, Ŝe kaŜdy z nas radnych, składał
ślubowanie, Ŝe obowiązki radnego będzie sprawował godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców. Biorąc pod uwagę, Ŝe decyzje rady są
ostateczne i to rada będzie na siebie brała całą odpowiedzialność za treść swoich uchwał.
Proszę jeszcze raz o to, Ŝeby komisja budŜetowa i komisja rewizyjna jeszcze raz no mogła
się w końcu z tymi materiałami zapoznać. Bo o co konkretnie chodzi. Z odpowiedzi, którą
uzyskał Pan Bernard Szostak na swoją interpelację, wychodzi, Ŝe Pani Burmistrz dostała
termin 7 dni na uzupełnienie pewnych braków. JeŜeli ktoś w województwie daje taki termin
to raczej ten termin jest do spełnienia. Nie wiem, nie mieliśmy okazji zapoznać się z tymi
materiałami mimo ustawicznych próśb i dlatego składam mój wniosek formalny. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Grzegorz Pieroń - Szanowni radni z tego co wstępnie juŜ wiem, decyzja
taka dotycząca tego wniosku, wychodzi między innymi stąd, Ŝe na plan rewitalizacji robiony za
poprzedniej kadencji, zostały wydane pieniąŜki ok 100 000 złotych, a dokładnie nie pamiętam
Pani skarbnik Ewa Kłusek – 89 792
Przewodniczący Rady Grzegorz Pieroń – te pieniąŜki, ta rewitalizacja nie będzie realizowana.
Radni chcą się zapoznać. Dlaczego tak a nie inaczej z uwagi na to, Ŝe w obecnym budŜecie
proponowane są kolejne pieniąŜki w kwicie 95000 złotych, Ŝeby zrobić kolejny plan rewitalizacji,
projekt rewitalizacji, który obejmuje między innymi budynki przez które przechodzi trasa
obwodnicy Głuszycy, dlatego coś jest nie tak. Myślę, Ŝe wniosek złoŜony przez mojego zastępcę,
przegłosujemy zaraz. Ja uwaŜałbym na takiej zasadzie.
Pani skarbnik Ewa Kłusek - Panie Przewodniczący czy ja mogę
Przewodniczący Rady Grzegorz Pieroń - Oczywiście
Pani skarbnik Ewa Kłusek – szanowni Państwo ja rozumiem, Ŝe kwota 95940 jak najbardziej
powinna być, znaleźć uzasadnienie jeŜeli chodzi o wydatek w budŜecie. Tylko ja miałabym do
państwa taką serdeczna prośbę. W związku z koniecznością rozliczenia Schetynówek do dnia 30
listopada, a następnie kanalizacji, to jeŜeliby byłaby taka moŜliwość, to moŜe byśmy podjęli
decyzję bez tej kwoty 95940 złotych dlatego, Ŝe tak jak mówię, mam obawy takie Ŝeby nie stracić
pieniędzy jeŜeli chodzi o Schetynówki i o kanalizację.
Pani skarbnik. Ja powiem na takiej zasadzie. JeŜeli od, myślę, Ŝe to nie jest tylko moje zdanie ale
myślę, Ŝe większości radnych. Albo przerwa godzinna, gdzie radni będą się zapoznawać z tą
dokumentacją, bo taka moŜliwość istnieje zgodnie z zapisami statutowymi. Albo robimy na takiej
zasadzie, Ŝe po prostu przyjmujemy budŜet z wyłączeniem zapisu dotyczącego pieniąŜków na
projekt rewitalizacji. Z uwagi chociaŜby szanowni państwo, Ŝe ja zaniepokojony jestem tym, Ŝe nie
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ma jeszcze pieniąŜków przeznaczonych na rewitalizację, a juŜ jest nabór i konkurs ogłoszony w
internecie na to, Ŝe się takie działania prowadzi. No to troszkę zaczynamy nie od tej strony. Pozwoli
Pan Panie Burmistrzu, Ŝe skończę. Więc albo tutaj ze strony wnioskodawców budŜetu, czyli pani
Burmistrz padnie wniosek o wycofanie zapisu, albo ogłaszamy przerwę szanowni radni, taka jest
moja propozycja, gdzie komisja budŜetu myślę z komisją rewizyjną zapoznaje się szczegółowo z
dokumentacją dotyczącą tej rewitalizacji, która nie przeszła i chcemy wiedzieć dlaczego bo nie
mieliśmy moŜliwości do tej pory i ta przerwa jest moŜliwa zgodnie z zapisami statutu i wtedy
będziemy decydować co dalej. Takie moje dwie propozycje. Wiem, Ŝe są sprawy waŜne w budŜecie
jak Schetynówka którą musimy rozliczyć i place zabaw które musimy rozliczyć, ale teŜ nie moŜe
być tak, Ŝe w tym budŜecie, no daje się teŜ inne rzeczy, które tak naprawdę na chwile obecną,
kolidują troszkę z tym o czym jako radni myślimy. Dobrze. Więc decyzja naleŜy do Pani Burmistrz.
Proszę Pani Burmistrz, ajk Pani to widzi ewentualnie zanim będziemy, proszę Pani Burmistrz.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz - Panie Przewodniczący, szanowni Państwo. Ja
chciałbym poprosić, Ŝe jeŜeli dobrze pamiętam, pułap trzykrotnego posiedzenia komisji budŜetowej
nie jest ostatecznym argumentem ? Wyjasniłem wielogodzinne posiedzenia tej komisji wątpliwości
wokół rewitalizacji zwłaszcza, Ŝe na komisji Nikt nie zgłaszał, były inne wnioski, które mi zgłaszał
Pan radny Szymański, ten wniosek został podjęty. Ja podtrzymuję opinie iŜ plan przestrzenny
korytarz obwodnicy nie koliduje z potencjalnymi planami RPRu. Prosiłbym w takim razie Ŝebyście
Państwo jeśli jest taka potrzeba ponownie zapoznali z udziałem pracowników merytorycznych, nie
Ŝe tak powiem przypadkowych osób, tych osób, które pracowały nad tymi dokumentami i dzisiaj
jeszcze Ŝebyśmy to rozstrzygnęli. Natomiast chcę Państwu powiedzieć tak, jeŜeli pan radny
twierdzi, Ŝe Gminy Głuszyca nie stać na wydanie 700 000 złotych na rewitalizacje budynków
będących własnością 100% Gminy, no co więcej szans nie będzie w latach następnych bo to jest
ostatnie rozdanie w tej perspektywie finansowania Unii Europejskiej, mam pytanie czy Gminy
Głuszyca nie stać na pozyskanie 1300 000 złotych na ten cel. Myślę, Ŝe nie stać nas na stratę tych
pieniędzy, dlatego prośba gorąca Ŝebyście Państwo zechcieli poświęcić duŜo czasu dzisiaj, aby
temat dotyczący rewitalizacji ponownie jeszcze raz rozpoznać po wielogodzinnych podkreślam
posiedzeniach komisji budŜetowej.
Przewodniczący Rady Grzegorz Pieroń - Dziękuję bardzo Burmistrzowi. Mówi zastępca, członek
komisji budŜetowej.
Zastępca Przewodniczącego Rady Janusz Rech – szanowny Panie Burmistrzu, faktem jest
bezspornym, Ŝe prosiłem i dalej prosiłem. Sytuacja jest cały czas dynamiczna, dlatego myślałem, Ŝe
jeszcze w czwartek będę miał taką moŜliwość.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz - Była taka moŜliwość.
Pytałem pracownika, szukałem, pytałem w sekretariacie, nie było takiej zgody. Nie oszukujmy się,
nie kłammy. Kolejna sprawa jak Pan tak twierdzi, czy moŜe Pan wskazać na uchwały podejmowane
przez radę Miejską, która by zwolniła czy tez zezwoliła Burmistrzowi Głuszycy na zmiany w
programie rewitalizacji. Bo jak śmiem przypuszczać to tylko rada jest do tego upowaŜniona. Tu jest
uchwała która mówi, zobowiązuje do czegoś. MoŜe się mylę szanowni radni, proszę mi wskazać
uchwałę, która zwolniłaby od tego. Nawet rada nie była wcześniej poinformowana. Termin
składania poprzednich wniosków minął 6 marca tego roku. Od tego czasu mieliśmy chyba dość
duŜo czasu na to Ŝeby postarać się poprawić ewentualnie jeŜeli przyjmujemy i stwierdzimy, Ŝe ten
program był źle przygotowany. Od 6 marca. Natomiast my w listopadzie, konkretnie 8 listopada na
komisji budŜetu, zostaliśmy postawieni kolejny raz pod ścianą, Ŝe nie ma czasu na nic, bo nie
zdąŜymy i to jest jedynie słuszna droga. Nigdy nie ma jedynie słusznej drogi. Po to jest Rada
Szanowni Państwo, po to są nasze sumienia, Ŝebyśmy my to oceniali, a nie zostawali podstawieni
pod ścianą. śe jedynie to, jeszcze raz apeluje od 6 marca było dość duŜo czasu na to Ŝeby
zrealizować albo bynajmniej starać się zrealizować uchwałę, którą tutaj na tej sali 23 grudnia
ubiegłego roku szanowni Państwo wspólnie Ŝeśmy zresztą przyjęli, jednogłośnie 15 głosów „za”.
To tyle.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – Dziękuję. Szanowni Państwo pozwolicie
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jeszcze ja. Mam tutaj dokument, kserokopie dokumentu, pozwolę się na niego powołać. Jest to
odpowiedź na interpelację radnego Szostaka, którą udzielał Pan Burmistrz. Punkt 6 pkt B
dokumentacja ta zachowuje waŜność przez dwa lata, co oznacza iŜ w 2012 będzie aktualna.
Szanowni państwo chodzi tu o to, Ŝe dokumentacja rewitalizacji na którą wydaliśmy tam
osiemdziesiąt parę tysięcy, zgodnie z zapisem tutaj jest waŜna przez 2 lata. Więc dlaczego moŜe nie
pójść w ten deseń i nie wydawać kolejnych pieniędzy na rewitalizację, gdzie mamy zastrzeŜenia co
do tego. Czy nie są to budynki przez które będzie przechodzić obwodnica itd. , itd. Tak, Ŝe czy
budynki, Ŝe tak juŜ powiem gdzie no jest zadłuŜenie. Mieszkańcy nie płacą po prostu. Czy gdzieś są
mieszkania socjalne, takŜe no. Myślę, Ŝe powinniśmy o takich rzeczach rozmawiać i podejmować
wtedy konkretne decyzje, a nie tak. Proszę Panie Burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz - chcę Państwu wyjaśnić, Ŝe Pan Przewodniczący
Rech naduŜywa słowa kłamstwo czy nieprawdę, poniewaŜ, był Pan przeze mnie Panie
Przewodniczący umówiony na spotkanie o godz. 9.00 w czwartek z Panem Tomaszem śygadło w
tej sprawie. Ja nie wiem co Pan robił o godzinie 9.00, ja wiem co robiłem o godzinie 9.00. Byłem w
ZUMiKu.
Zastępca Przewodniczącego Rady Janusz Rech - ja nie byłem umówiony przepraszam.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz - Umówiłem Pana osobiście z Panem Tomaszem
śygadło na spotkanie, przy świadkach pracownikach wydziału, czy referatu, przepraszam
najmocniej. Panie Przewodniczący ja nie wracam do tematu, wiem co zrobiłem i wiem, natomiast
chcę państwu powiedzieć tak, rzeczywiście, Ŝe tak, to Rada Miejska proszę Państwa, to państwo
jesteście odpowiedzialni za uchwały Gminy. Tylko, Ŝe Burmistrz Głuszycy nie moŜe wnioskować o
zmianę lokalnego programu rewitalizacji bez przygotowania projektu w tej sprawie jak i równieŜ
projektów kosztorysowych. I ta kwota o której dzisiaj rozmawiamy jest właśnie na te cele
przeznaczona. Podtrzymuję to co napisane zostało w odpowiedzi na interpelacje, Ŝe dokumentacja
na tych osiem obiektów przy ulicy Leśnej, ulicy grunwaldzkiej zachowuje waŜność przez dwa lata.
Natomiast jest faktem, Ŝe instytucja zarządzająca jaką jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego,
zmieniła wytyczne dotyczące realizacji programów rewitalizacyjnych i te programy mogą
obejmować wyłącznie budynki będące 100% własnością danej Gminy. To jest jedna rzecz. Druga
rzecz. JeŜeli mówimy o sytuacjach tych ośmiu wspólnot, które były w pierwszej fazie to faktem
jest, Ŝe część z tych wspólnot nie miała zorganizowanego i do dnia dzisiaj nie ma funduszu
remontowego. Nie ma mowy, nie ma moŜliwości fizycznej, aby uczestnicy tych wspólnot
wygenerowali taki wydatek w jednym czasie idący w dziesiątki tysięcy złotych. Na ten fundusz
remontowy składają się ludzie przez czasami wile lat, a przynajmniej przez wiele miesięcy. Poza
tym chcę powiedzieć tak, Ŝe aplikacja złoŜona przez Gminę Głuszyca, na podstawie wniosku
sporządzonego w 2010 roku, zetknęła się z 38 istotnymi zastrzeŜeniami instytucji.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusz Rech - 34
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz - dobrze 34, przepraszam, pomyliłem się . Chcę
podkreślić, Ŝe te trzydzieści kilka było istotnymi błędami. I skupianie się nad tym, Ŝe część
wspólnot nie podpisała do dzisiaj, jedna zresztą, uchwały o zgodzie na udział w lokalnym
programie rewitalizacji, do dzisiaj nie podpisała, jest faktem, Ŝe ktoś tu nie ma środków
zgromadzonych na własnym koncie lub nie ma w portfelu pieniędzy i nigdy nie weźmie udziału w
tym projekcie. A brak zgody choćby jednej osoby uczestniczącej we wspólnocie, eliminuje tą
wspólnotę z udziału w programie, a na osiem budynków był ten program sporządzony. W związku
z tym, wychodząc naprzeciw wytycznym instytucji zarządzającej, proponujemy osiem innych
budynków będących 100% własnością Gminy, a więc będącą majątkiem Gminy Głuszyca, na która
moŜna uzyskać 1300 000 złotych dotacji w przyszłym roku. To pozwoli te budynki zrewitalizować,
obniŜyć koszty eksploatacji. Jeśli mówimy o kwestiach windykacji zadłuŜenia wobec właściciela a
więc z tytułu niezapłaconych czynszów, to w 42 budynkach będących własnością Gminy Głuszyca,
nie ma budynku niezadłuŜonego. I jestem teŜ peoszę Państwa osobiście zorientowany w innym
przypadku, w innym mieście, gdzie 21 budynków było rewitalizowanychz udziałem Gminy
Ząbkowice Śląskie, gdzie nie było ani jednego mieszkania bez długów, a budynki zostały
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zrewitalizowane. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Szanowni Radni bo tutaj będziemy zaraz się
przepychać kto mówi prawdę, a kto nie mówi prawdy. Ja uwaŜam, Ŝe najlepszym rozwiązaniem na
to wszystko, czy te uchwały były kompletne, czy były dostarczone na czas. Jest moŜliwość tylko
taka, Ŝeby członkowie komisji budŜetu i rewizyjnej zapoznali się z tymi dokumentami. Szanowni
Państwo. Najpierw Pani Burmistrz pozwoli, Ŝe ja pozwolę zastępcy się ustosunkować.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusz Rech - w czwartek wymieniony przez Pana
Burmistrza, byliśmy wspólnie z Panią Marią Radą Marią Sokołowską i moŜe powiedzieć. Był
pracownik, nie znam nazwiska, bo nie znam wszystkich pracowników i wyraźnie i moŜe Pani
powiedzieć co Pan śygadło powiedział.
Radna Maria Sokołowska - Pan śygadło powiedział, Ŝe nie ma takiego upowaŜnienia, Ŝeby nam
udostępnić dokumenty, poniewaŜ nie otrzymał zgody od Pani Burmistrz. Czyli nie mogliśmy tych
dokumentów otrzymać ani sprawdzić.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusz Rech - Proszę mi wskazać, mówi Pan, Ŝe w
wytycznych najnowszych, to są wytyczne z 10 listopada 2011 roku w sprawie rewitalizacji
programu. W programie 9.2 proszę mi to wskazać o tym co Pan mówił, Ŝe tylko budynki z
całkowitym udziałem własności, proszę wskazać?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dobrze dziękuję. Proszę Panią Burmistrz
jeszcze.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec – dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tylko
dwa słowa. Poprzedni wniosek o rewitalizację, no niestety był źle przygotowany, a to z tego
względu, Ŝe nie zapytano wspólnot, których dotyczyły właśnie budynki, których budynki miały być
rewitalizowane. Rzeczywiście macie Państwo rację, skoro taka sytuacja była, to ja poproszę
Wysoką Radę o przegłosowanie tej przerwy i jesteśmy w stanie rzeczywiście dzisiaj wszystkie
dokumenty udostępnić. Wysoka rada się pochyli nad tymi dokumentami i podejmiecie Państwo
decyzję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dobrze. Proszę jeszcze radny Szymański.
Proszę
Radny Grzegorz Szymański - Jednak na koniec co do nowej rewitalizacji, Panie Burmistrzu, niech
mi pan powie, na podstawie jakiego dokumentu aktu prawnego dokonano juŜ zgłoszenia zmian w
LPR.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz - nie dokonano zmian
Radny Grzegorz Szymański – dokonano zgłoszenia. Więc proszę mi powiedzieć na podstawie
jakiego dokumentu. Nie było uchwały Rady Miejskiej. Ja się zgadzam ze wszystkim ale obiekt
prawny w tym akurat zakresie jest Ŝenujący. Zostały poczynione kroki pewnych działań, bez
wymaganej zgody radnych. Ja rozumiem, ze rewitalizacja jest potrzebna i ja nie mówię nie jestem
za, tylko to i w jaki sposób ona powstaje, jaki jest obiekt dokumentów i jak my jako rada jesteśmy
w tej sytuacji traktowani to jest niedopuszczalne. Takich rzeczy się nie robi. Nie ma dokumentu
który uprawnia do podejmowania działań co do nowej w cudzysłowowy rewitalizacji. A pewne
działania zostały juŜ podjęte bez zgody rady, która była wybrana. Bo nie ma pewności, Ŝe my jako
rada przegłosujemy ta nową rewitalizację.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dobrze. Dziękuje. Proszę Pani Burmistrz.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec – oczywiście Panie radny, tak ma Pan absolutną rację. Było
to spowodowane tym, Ŝe jest to nowy pracownik, chciał szybciutko pozyskać te pieniądze, złoŜyć
wniosek. Źle zrobiliśmy. Ja tutaj przepraszałam Wysoką Radę właśnie, Ŝe taka sytuacja wyszła.
Raz jeszcze oficjalnie Państwa przepraszam i bardzo proszę o przegłosowanie tej przerwy i Ŝe
byście mieli Państwo moŜliwość zapoznania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuję Pani Burmistrz, czy są jeszcze
jakieś pytania, odnośnie radnych. Proszę Przewodnicząca budŜetu.
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej Halina Bisek – na komisji budŜetu były w obecności Pana
Burmistrza i Pani Burmistrz, Pana Burmistrza i Pana Tomka. Rozmawialiśmy na ten temat, Ŝe to
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wszystko jest za późno, ale podjęliśmy decyzje, Ŝe rzeczywiście trzeba robić rewitalizację, Ŝe trzeba
coś robić w Głuszycy i dlatego komisja jednogłośnie podjęła taką decyzję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuję Pani Przewodniczącej. Proszę
Radny Szostak.
Radny Bernard Szostak – to, Ŝe komisja podjęła taką decyzję, to nie znaczy, Ŝe zrobiła to zgodnie
z przepisami. Chwileczkę. Ja się teŜ zgadzam na taką propozycje co mówi Pan Burmistrz i Pani
Burmistrz, tylko, Ŝe komisja budŜetowa czy inna komisja, czy jeden jakiś tam człowiek, nie
decyduje o większości. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuję. Szanowni rady, Ŝeby juŜ nie
przedłuŜać tej materii, myślę, Ŝe zasadnym będzie ogłoszenie tej przerwy. Proponowałbym koło
godzinki czasu. Myślę, Ŝe komisją budŜetu i rewizyjnej starczy godzinna na to by zerknąć w te
dokumenty. Czy są jakieś inne propozycje, ewentualnie. Skoro nie ma przegłosujemy, kto jest z
radnych „za” ogłoszeniem godzinnej przerwy, proszę o podniesienie ręki do góry – 15. Dziękuję
wszyscy jesteśmy jednogłośni. Szanowni radni ogłaszam przerwę Sesji Rady Miejskiej do godziny
za piętnaście jedenasta. Dziękuję.
Po przerwie
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – szanowni Państwo witam po przerwie.
Zaczniemy juŜ powoli. Pani Burmistrz za chwileczkę do nas dołączy coś ją tam zatrzymało, ale
tutaj zastępca przekazuje, Ŝe moŜemy rozpocząć. PrzedłuŜyło się nam troszkę, no ale dyskusja była
dość burzliwa tak więc proszę wybaczyć. MoŜe zaczniemy. Pan Burmistrz, tak, ma wypracowane
jakieś wnioski. Proszę Panie Burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz – szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, szanowni
radni, w imieniu Pani Burmistrz bardzo proszę abyśmy przyjęli uchwałę w sprawie zmian w
budŜecie w postaci jaką wnioskował Pan Przewodniczący Rech, z wyłączeniem punktu
dotyczącego rewitalizacji, ale jednocześnie w imieniu pani Burmistrz bardzo proszę Pana
Przewodniczącego o zwołanie sesji w najbliŜszy czwartek poświęconej wyłącznie temu tematowi.
Państwo otrzymacie komplet materiałów. W środę będzie do dyspozycji w biurze rady miejskiej
wszystkie materiały jakimi dysponujemy w tej sprawie, ułoŜonych chronologicznie dla wszystkich
Państwa radnych w całym komplecie. UwaŜam , Ŝe szansa na remont 8 budynków mieszkalnych
będących własnością Gminy nadal jest przed nami. Myślę, Ŝe warto poświęcić czas, ja przepraszam
tez za moje emocje, zaleŜy mi na Głuszycy. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuję. Proszę Pani Skarbnik.
Pani skarbnik Ewa Kłusek – ja chciałbym Państwa bardzo serdecznie przeprosić w swoim
imieniu i nie tylko, za to dzisiejsze zamieszanie i bardzo Państwa prosić o przyjecie uchwały rady
bez tej kwoty 95940 złoty. Stosowne materiały oczywiście Pan Przewodniczący dostanie z tą
poprawką. Bardzo mi zaleŜy Szanowni Państwo, bo bez tej uchwały nie będę mogła złoŜyć
wniosków o płatność na kanalizację i schetynówki a to jest proszę Państwa ok 3 mln złotych.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby
jeszcze zabrać głos. Skoro nie chciałbym tutaj zasięgnąć porady prawnej. Będziemy musieli
głosować to Ŝe Pani czy traktujemy to jako autopoprawkę. Jako autopoprawkę, tak, dobrze, super.
Szanowni radni są jeszcze jakieś pytania co do uchwały budŜetowej. Dobrze skoro nie ma, to ja na
prośbę jak najbardziej. Są sprawy waŜne i ja stanę na wysokości zadania, Ŝe tak powiem i zwołamy
tą sesję w miarę, w miarę szybko w tym tygodniu w czwartek. W czwartek taki był termin. Ja bym
prosił tutaj Pana Burmistrza, Ŝeby te dokumenty w środę były juŜ w Biurze Rady dostępne od
samego rana, Ŝeby radni ewentualnie mogli zapoznać się z tą dokumentacją. Myślę, Ŝe nie, Ŝe jeden
komplet, jeŜeli byłaby taka potrzeba, radny będzie chciał to Pani Ula na miejscu zrobi kserokopie i
po prostu radny sobie zabierze do domu. Kto będzie miał czas zapoznać się w biurze rady, Ŝeby
oszczędzać coś na papierze, bo jest tak a nie inaczej. Proszę radny Czepil jeszcze.
Radny Roman Czepil – w związku z tym, Ŝe no odbiór w środę raczej nie będzie skuteczny proszę
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o dostarczenie dokumentów w formie skanowanych PDF na moją skrzynkę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dobrze. Pani skarbnik zadba o to tak.
Pani Skarbnik Ewa Kłusek – tak
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - dobrze, czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania z
radnych, albo jakieś wnioski co do tej uchwały. Pan Marek.
Radny Marek Masiuk - taka pewność, Ŝe rzeczywiście ta sesja się odbędzie?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – tak stajemy na wysokości zadania, jak
najbardziej wiem, Ŝe jest to potrzebne i ta sesja będzie w czwartek. Proszę radny Szymański.
Radny Grzegorz Szymański – ja bym prosił Pana Przewodniczącego Ŝeby, jeŜeli szanowna rada
wyrazi zgodę, Ŝeby teraz ustalić termin sesji, godzinę sesji, Ŝeby było wszystko.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - czy są jakieś propozycje, bo myślę, Ŝe
godzina 10.00 ewentualnie byłaby dobrą godziną.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusz Rech - MoŜe trochę później.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – no to śmiało, no słuchamy, są jakieś
propozycje. Dziesiąta godzina, tak. Czyli wstępnie jesteśmy umówieni.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dobrze, czwartek godzina 10.00 spotykamy
się na sesji to jest 24.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusz Rech - tak godzina 10.00
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – w miejscu tutaj Urząd Miasta oczywiście.
Robocza sesja bardzo powaŜna. ok. czy są jeszcze jakieś pytania co do uchwały budŜetowej. Skoro
nie przejdziemy do głosowania, łącznie z poprawka złoŜoną przez autora uchwały, przez Panią
Skarbnik. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały budŜetowej proszę o podniesienie ręki do góry.
Proszę wysoko.
Radna Maria Sokołowska - wiem, Ŝe zgodnie z uchwałą o finansach publicznych zmiany do
budŜetu moŜe wprowadzać tylko Burmistrz.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusz Rech - W imieniu
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - tak w imieniu
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusz Rech - w imieniu Pani Burmistrz
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - tak tu wszystko było konsultowane tutaj.
Szanowni radni jeszcze raz proszę podnieść rękę do góry. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały
z autopoprawkami złoŜonymi tutaj przez Pana Burmistrza.
Za -14. Kto jest przeciwko - 0. Kto się wstrzymał – 1. Dziękuję.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/84/2011 w sprawie zmiany Uchwały budŜetowej Gminy
Głuszyca na 2011 r. Nr V/20/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami w budŜecie
na 2011 rok.
Ad. Pkt 4.2.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - konsekwencja tej pierwszej uchwały jest ta
druga uchwała
Pani Skarbnik Ewa Kłusek - ja juŜ mówię
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - proszę Panią Skarbnik o wytłumaczenie
Pani Skarbnik Ewa Kłusek – Szanowni Państwo w związku z tych uchwała byłaby bez załącznika
jednego, to znaczy zmiany w załączniku, wyrzucono było przedsięwzięcie pod nazwą rewitalizacja
zasobów komunalnych i tam jest wpisana kwota 95940. Natomiast jeŜeli chodzi o dochody i
wydatki, poniewaŜ ta kwota nie skutkuje po stronie dochodowej i wydatkowej bo nie zwiększa ani
nie zmniejsza wydatków, wszystkie inne bez zmian oprócz tego jednego przedsięwzięcia i równieŜ
taki dokument, bez tego przedsięwzięcia, Pan Przewodniczący otrzyma. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dobrze. Jak tutaj Pani Maria zauwaŜyła
prosiłbym taki wniosek formalczy, czy Pani Burmistrz ewentualnie?
Pani Skarbnik Ewa Kłusek - przedsięwzięcia
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - z tej uchwały tego przedsięwzięcia i
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załącznik który. Dobrze.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz - To jest wola Pani Burmistrz a nie moja
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec - tak proszę Państwa
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – tak? Dobrze dziękuję. Szanowni radni czy są
pytania co do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, ta druga dzisiejsza uchwała.
Nie ma. Głosujemy uchwałę łącznie z autopoprawką czyli z wykreśleniem tego załącznika
dotyczącą rewitalizacji, co jest konsekwencja tego, Ŝe nie ma tego w pierwszej uchwale.
Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry.
Za -15.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/85/2011 w sprawie zmiany Uchwały V/21/2011 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.
Ad. Pkt 4.3.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – kolejna uchwała w dniu dzisiejszym,
uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proszę Panią
Burmistrz
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec - Pani Skarbnik
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Proszę Panią Skarbnik, proszę.
Pani Skarbnik Ewa Kłusek – szanowni Państwo przedłoŜony projekt dotyczy określenia stawek
podatku od nieruchomości i tak. Stawki określone są w kwocie maksymalnej poza, zgodnie z
obwieszczeniem, natomiast stawka podatku od nieruchomości o działalności gospodarczej jest
niŜsza niŜ w obwieszczeniu. To znaczy analizując wcześniejsze uchwały rady dotyczące stawek
podatku od nieruchomości, zazwyczaj były uchwalane w stawkach maksymalnych oprócz właśnie
tego podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. I tak jeŜeli
chodzi o uchwałę na rok 201, wszystkie te stawki podatku maksymalne oprócz podatku z tytułu
działalności gospodarczej, gdzie uchwalona była kwota 19 złotych, na rok 2012 maksymalne
stawki, przy czym te zwiększenia dotyczą , no tak prawdę mówiąc spraw groszowych. Bo jeŜeli
mamy pierwsza pozycję, powierzchnia gruntu związana z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób kwalifikowana w ewidencji budynków i gruntów, uchwała na rok 2011, to
było 80 groszy, maksymalna stawka na rok 2012 – 84 i propozycja w uchwale 84 grosze. Na pod
jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne 4,15, stawka 4,33 i 4,33. JeŜeli chodzi o powierzchnię
uŜytkową w budynkach na części mieszkalne na 2011 było 0,67 czyli 67 groszy, maksymalna
stawka z obwieszczenia 70 groszy i nasza propozycja 70,czyli podwyŜka o 3 grosze. I wracając z
powrotem do stawki dotyczącej działalności gospodarczej, to było 19, propozycja jest 21,94, z
obwieszczenia propozycja dla Gminy Głuszyca 20 złotych. I bardzo państwa uprzejmie proszę o
podjecie uchwały z takimi stawkami podatku od nieruchomości na rok 2012. dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuję Pani skarbnik. Proszę
przewodniczącą komisji budŜetu.
Radna Halina Bisek – wysoka rado. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwałę w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wnioskujemy o przyjęcie
uchwały
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - dziękuję Pani Przewodniczącej. Czy ktoś z
radnych, ma jakieś pytania dotyczące tej uchwały. Szanowni radni. Radna Sokołowska proszę.
Radna Maria Sokołowska – panie Przewodniczący ja mam takie propozycje, Ŝeby zostawić
jednak na poziomie ubiegłorocznym tą stawkę, jeŜeli chodzi o działalność gospodarczą 19 złotych,
jednak trudna sytuacja, są to pracodawcy, tak Ŝeby zostawić na tym poziomie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Dobrze traktujemy to jako wniosek formalny
Pani Mario 19 złotych , tak?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dobrze, czy ktoś jeszcze z radnych. Skoro
nie ma myślę, Ŝe przejdziemy najpierw do głosowania wniosku złoŜonego przez radną Sokołowską.
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Kto z radnych jest za przyjęciem poprawki w proponowanej uchwale zamiast 20 złotych, 19 złotych
działalności gospodarczej. Proszę o podniesienie ręki do góry
Za – 12. Kto jest przeciwko – 1. Kto się wstrzymał – 2. Dziękuję, poprawka została przyjęta.
JeŜeli nie ma więcej Ŝadnych wniosków głosujemy całość uchwały z przyjętą poprawką. Kto z
radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości, proszę o podniesienie reki do góry.
Za - 13. Kto jest przeciwko – 1. Kto się wstrzymał – 1.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/86/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
Ad. Pkt 4.4.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - kolejna uchwała w dniu dzisiejszym.
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek
leśny i podatek od nieruchomości
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec - Pani skarbnik
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - proszę Panią skarbnik w imieniu Pani
Burmistrz.
Pani Skarbnik Ewa Kłusek – uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i informacji, i deklaracji na podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości.
Jedną chciałam Państwu zwrócić uwagę, chodzi o deklarację DN1, deklaracje podatku od
nieruchomości, które składają osoby prawne. Zmieniły się przepisy i teraz obowiązek złoŜenia
deklaracji jest do 31 stycznia, nie jak było do 15 stycznia, jak równieŜ zapłata podatku, równieŜ do
31 stycznia a nie do 15. To troszeczkę, nam Ŝe tak powiem opóźni wpływy z tego tytułu, no ale cóŜ.
Przepis prawa mówi i zostało to zmienione.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - dobrze
Pani Skarbnik Ewa Kłusek - dziękuję uprzejmie
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuje, prosiłbym przewodniczącą komisji
budŜetu. Myślę, Ŝe to formalność, no bo to druki. czy ktoś z radnych ma pytania. Myślę, Ŝe w tym
temacie akurat. Skoro nie przejdziemy do głosowania.
Kto z radnych jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry
Za – 15.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/87/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.
Ad. Pkt 4.5.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – kolejna uchwała w dniu dzisiejszym to
uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego gminnej spółki
Podziemne Miasto Osówka spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec - Poproszę Panią skarbnik
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – Panią Skarbnik, tak
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec – Tak
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - proszę Panią Skarbnik w imieniu Pani
Burmistrz.
Pani Skarbnik Ewa Kłusek – szanowi państwo tytułem wstępu. Podziemne Miasto Osówka
zawiaduje obiektem i umieszczonymi w niej składnikami ruchomymi wynikającymi z
realizowanego projektu. Tak się złoŜyło, Ŝe najpierw to było, ta działalność była prowadzona w
formie zakładu budŜetowego i przy likwidacji zakładu budŜetowego napisane było w uchwale, Ŝe
mienie to będzie wykorzystywane na działalność turystyczną. W związku z tym, Ŝe Pan Prezes i
Spółka wykorzystuje mienie zakupione z ramach tego projektu, uwaŜam za właściwe i chcę
Państwa o to prosić, Ŝebyście Państwo wyrazili zgodę, Ŝeby to mienie faktycznie figurowało na
stanie spółki, nie na stanie tak naprawdę Gminy, poniewaŜ i tak to jest tam. Dlatego uprzejmie
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Państwa proszę o wyraŜenie zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego Gminnej spółki
Podziemne Miasto Osówka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez ustanowienie 789
udziałów, w kwocie nominalnej za udział po 500 złotych, zgodnie z załącznikiem do uchwały, gdzie
jest wymienione mienie i na podstawie jeszcze kopii potwierdzonych faktur z oryginałem
dopełnimy formalności u notariusza. Dziękuję uprzejmie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękujemy Pani Skarbnik. Proszę najpierw
przewodniczącą komisji budŜetu, czy jest coś do dodania w tej materii.
Radna Halina Bisek - Komisja po zapoznaniu się z opinią i wyjaśnieniami Pani Skarbnik,
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie
kapitału zakładowego gminnej spółki Podziemne Miasto i prosi o przyjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuję Pani Przewodniczącej. Czy ktoś z
radnych ma jakieś pytania. Proszę radny Rech.
Radny Janusz Rech – ja mam tylko takie jedno uzupełniające pytanie, czy te wszystkie operacje
są zgodne z prawem i nie będą powodować jakiś konsekwencji finansowych dla Gminy. Nie? Na
pewno? Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze ma
pytania. Skoro nie, przejdziemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w
sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego gminnej spółki Podziemne
Miasto Osówka spółka z ograniczona odpowiedzialnością, proszę o podniesienie ręki do góry.
Za -15.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/88/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie
kapitału zakładowego gminnej spółki Podziemne Miasto Osówka spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Ad. Pkt 4.6.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – kolejna uchwała w dniu dzisiejszym, ostatnia
uchwała, w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2012 rok. Proszę zastepcę
Burmistrza.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni
Państwo, proszę o przyjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na
2012 rok, rozumiem, Ŝe omówię tylko jakby istotne sprawy. OtóŜ podjęcie tej uchwały drodzy
państwo umoŜliwi rozpisanie konkursu na wsparcie dla tych organizacji pozarządowych które
podejmują działania publiczne będące w zakresie. Bez tego programu nie jest moŜliwe
rozpisywanie konkursów na wsparcie dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych głównie czy
sektora usług, czy sektora sportowego. Oczywiście konkursy mogą być rozpisane na podstawie tego
dokumentu jeśli zostanie przyjęty oraz na podstawie uchwalonego Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękujemy panu Burmistrzowi. Prosimy
Przewodniczącą Komisji Oświaty i opinię.
Radna Monika Rejman – Komisja Oświaty po zapoznaniu się z programem współpracy Gminy
Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego na 2012 rok, prosi o pozytywne zaopiniowanie uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – Dziękujemy Pani Przewodniczącej. Czy ktoś
z radnych ma pytania stricte dotyczące tej uchwały. Proszę radny Czepil.
Radny Roman Czepil - mam pytanie, tam jest informacja, Ŝe nastąpiły konsultacje, moŜe uwaga.
Bo tak naprawdę teŜ jestem przedstawicielem jednego ze stowarzyszeń, które działają na terenie
Głuszycy, no i powiem, chyba jest jakaś luka komunikacyjna bo niestety nie docierają informacje,
takie juŜ konkretnie do stowarzyszeń. MoŜe są umieszczane na stronach internetowych Głuszycy,
natomiast dobrze by było gdyby, brały udział takie stowarzyszenia w opiniowaniu i ewentualnie,
poprzez nie wiem chociaŜby telefon czy chociaŜby krótka informację o przekazanie, docierały do
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stowarzyszeń, czyli do klubów. Tak samo informacja w tej chwili, jeŜeli to zostało juŜ, zostanie
zaopiniowane, prosiłbym Ŝeby taka informacja dotarła do szerokiej czy ewentualnie spotkanie
przez komisję zostało takie zaplanowane, Ŝeby jednak pobudzić trochę ten ruch lokalny
działających stowarzyszeń w naszej Gminie. To taka moja sugestia, oczywiście Ŝadnych uwag nie
mam.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dobrze, dziękujemy Panu radnemu, czy ktoś
z radnych jeszcze, proszę radna Sokołowska.
Radna Maria Sokołowska – ja mam prośbę, juŜ na ten temat mówiłam, chodzi o powołanie
Gminnej rady poŜytku publicznego i to by załatwiało cały problem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dobrze, dziękuję. Czy ktoś z radnych
jeszcze. Proszę. Skoro nie przejdziemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w
sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2012 rok, proszę o podniesienie ręki do góry
Za – 14. Kto jest przeciw? - 0. Kto się wstrzymał - 1.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/89/2011 w sprawie Programu Współpracy Gminy
Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego na 2012 rok.
Ad. Pkt 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – kolejny punkt, interpelacja, zapytania,
odpowiedzi. Proszę radnych o zadawania pytań. Nie ma. MoŜe ja zacznę w takim mąć razie. Czy
będziemy w stanie tak powiem Pani Burmistrz i Pani Skarbnik, na tą sesję nadzwyczajną
czwartkową, przygotować projekty uchwał dotyczącej jeszcze podatku od środków transportu.
Pani Skarbnik Ewa Kłusek - mam juŜ gotowe
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – tak. No bo tego Ŝeśmy nie przyjęli, a to jest
dość waŜne. Więc myślę, Ŝeby nie było kolejnej nadzwyczajnej sesji w grudniu
Pani Skarbnik Ewa Kłusek - Ja chciałam prosić Pana Przewodniczącego
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - tak
Pani Skarbnik Ewa Kłusek - pewnie
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - więc myślę, Ŝe na czwartek jakby to było
przygotowane
Pani Skarbnik Ewa Kłusek - juŜ są gotowe
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - to by od razu poszło
Pani Skarbnik Ewa Kłusek - tak
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - myślę, Ŝe komisja Pani przewodnicząca
miałaby moŜliwość Ŝeby się z tym zapoznać i jakąś opinię wypracować. Dobrze. Super. To tak
sugestia z mojej strony. Proszę Pani Jelewska.
Radna Jelewska - tutaj był z samego rana był Pan Lesień, ja juŜ pytałam Pani Uli, tutaj, Ŝe po
prostu, prośbę ma taką, Ŝeby z Ogrodowej zabierać ich dzieci do szkoły Gimnazjum. Tylko, Ŝe Pani
Ula tutaj mówi, Ŝe niestety to jest za bliska odległość, tak i oni muszą we własnym zakresie
realizować jakieś tam wyjazdy. Chodzi o to, Ŝe kiedy jest zimno, kiedy przyjdą te śniegi, to jest to
jednak odcinek, kawałek z Ogrodowej dotrzeć tutaj do szkoły. Więc nie wiem w jaki sposób temu
Panu odpowiedzieć, bo się zobowiązałam do , czy nie jest moŜliwe, czy jest moŜliwe?
Burmistrz Alicja Ogorzelec – Pani radna więc nie pozwalają na to przepisy prawa. Tak jak Pani
Ula tutaj powiedziała, chęć jest. Byśmy chcieli wszystkie dzieci dowozić, bo wszystkie dzieci są
nasze, ale niestety, ale niestety prawnie nie jest to moŜliwe. Taka sytuacja jest teŜ powiem więcej w
Sierpnicy, gdzie dzieci są dowoŜone do przedszkola, tez my dowozimy tylko szkołę, natomiast nie
moŜe być przedszkole, ale tam rodzice we własnym zakresie z przewoźnikiem domówili się i
zorganizowali opiekunkę, ze siebie wyłonili i dowoŜą. Na takiej zasadzie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dobrze dziękuję, proszę radny Szostak.
Radny Bernard Szostak – ja mam takie zapytanie do Pani Burmistrz. Pani Burmistrz chodzi o
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budynek przy samej ulicy, który jest przy Armacie, czyli . Tam po lewej stronie, nie wiem kto tam
wydał polecenie, kupę kamieni ktoś sobie tam, bo coś tam porobił, pokleił, . Większość ludzi tam
się nie zgadza na to, i bez przerwy mnie tam zaczepiają. Ja mówię, Ŝe się zapytam Pani Burmistrz,
bo ta osoba, która to zrobiła, okłamuje ludzi, Ŝe miała zezwolenie na to.
Burmistrz Alicja Ogorzelec - Ja odpowiem
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - proszę Pani Burmistrz.
Burmistrz Alicja Ogorzelec - Panie radny, więc zrobiła to osoba, mieszkaniec tego budynku,
właściciel lokalu mieszkalnego samowolnie. Rzeczywiście były tam skargi mieszkańców. Ja byłam
tam teŜ osobiście, był Pan Prezes ZUMiKu. Wystosowane zostało pismo do tego Pana i
wyznaczonym terminem, nie pamiętam tylko do kiedy, o uprzątniecie tego terenu z tego szańca
kamieni, bo wygląda to raz, Ŝe brzydko, a drugi raz mieszkają tam ludzie taŜ niewidomi, między
innymi tam pani taka starsza u góry, nie chcę wymieniać nazwiska. Tak i się przewracają.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dobrze, dziękujemy Pani Burmistrz. Proszę
radna Sokołowska.
Radna Maria Sokołowska – ja tutaj do Pani Burmistrz z prośbą. Zgłosiła się do mnie z prośbą o
prośbę do Pani Burmistrz, Pani Ewa Sobas. Dostała prawdopodobnie propozycję objęcia lokalu
mieszkalnego, który nie nadaje się do zamieszkania. Tam jest bardzo trudna sytuacja finansowa.
Ona jest na liście chyba od kilku lat. TakŜe jest prośba Ŝaby jednak nie skreślać jej z tej listy, tylko
Ŝeby po prostu wskazać jej następnym razem, no niech czeka, ale tak naprawdę jest tam trudna
sytuacja. Nie stać ich na to, tu jest napisane w piśmie, Ŝe nie nadaje się do zamieszkania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Pani Burmistrz proszę.
Burmistrz Alicja Ogorzelec – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, Pani radna. Tak rzeczywiście
lista osób oczekujących na mieszkanie, jest od 96 roku. Zasady są takie, w uchwale jest to
uregulowane, Ŝe dwie propozycje i jest moŜliwe skreślenie z listy. A to dlatego, Ŝeby inne osoby,
które rzeczywiście potrzebują tych mieszkań, mogły te mieszkania uzyskać. Mieszkania komunalne
jakie się zwalniają, na pewno Państwo doskonale wiecie, tutaj Pani radna Ela moŜe mnie poprze, Ŝe
są rzeczywiście w katastrofalnym stanie. Wszystkie wymagają remontu i to bardzo duzych
remontów począwszy od instalacji gazowej, elektrycznej, to juŜ są powaŜne pieniądze. Ta Pani
miała jedną propozycję mieszkania , odmówiła, stwierdziła, Ŝe to mieszkanie jest przechodnie. Ok.,
odmówiła, zwolniło się następne, bo jak wiecie, mieszkania które Gmina ma do dyspozycji, jeŜeli
ktoś umrze, jest rozliczone to mieszkanie w ZUMiKu, wtedy dostajemy do dyspozycji. Zwolniło
się mieszkanie, otrzymałam taka informację, na Grunwaldzkiej 46. Ta Pani jako osoba, kolejna w
2003 roku złoŜyła wniosek, więc otrzymała propozycje obejrzenia sobie tego mieszkania.
Uznałam, Ŝe Pani się ucieszy, bo nie było tam duŜo do pracy. Więc wymiana tylko podług i ściany
malowane, tak. Więc pani radna, jakby Pani była uprzejma pofatygować się do mnie i zobaczyć
jakie mieszkanie się zwolniło kolejne, przy Sienkiewicza 71, gdzie jest totalna ruina, to to
mieszkanie jest naprawdę piękne. I ta Pani odmówiła. Jest następna osoba w kolejce i nie moŜe, bo
przychodzą ludzie do mnie, którzy mówią, proszę Panią mieszkanie w tym budynku, w którym
mieszkam. No niestety nie ma tak. Jest lista osób, według kolejności kaŜdy ma propozycję. Ja ta
listę prowadzę, notatki, dla kaŜdego jest to czytelne i widzi, ile było tych propozycji. No mam
nadzieje, Ŝe tutaj ZUMiK mnie teŜ poprze, bo widzi jakie to są mieszkania i tylko takimi
dysponujemy. I następna osoba i teŜ nie mogą osoby otrzymać mieszkania innego niech sobie
wskaŜą, bo to metraŜowo musi pasować. Na przykład dla 5 osób nie dostanie mieszkania 19 czy 20
metrów. Ta Pani stwierdziła, w rozmowie ze mną w piątek, Ŝe no to mieszkanie, tam jest chyba nie
wiem, Pani ma przed sobą, 29 metrów
Radna Maria Sokołowska - tak 29
Burmistrz Alicja Ogorzelec - 29 z groszami metrów, więc dla dwóch osób. Stwierdziła, Ŝe jest to
mieszkanie za małe, gdyŜ nie będzie sobie mogła zrobić jeszcze pokoiku dla dziecka. MetraŜowo
prawnie odpowiada taj Pani kryterium dla dwóch osób. No nie chce i takich osób, które nie wiem,
to jest takie moje subiektywne spostrzeŜenie, Ŝe widocznie te osoby nie potrzebują mieszkań, skoro
nawet tutaj, rozmawialiśmy teŜ z Panem Prezesem, osoby by sobie remontowały to mieszkanie we
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własnym zakresie i my umowę podpisalibyśmy z tymi osobami dopiero jak juŜ się tam wprowadzą,
tak Ŝeby czynsz płaciła. Więc są to właśnie. Więc są to fantastyczne warunki. Ja wiem, Ŝe sytuacja
finansowa tych osób jest róŜna. Ale proszę Państwa musicie tez mieć świadomość, Ŝe Gminy nie
stać na remonty tych mieszkań i dlatego takie proponujemy. Zarządca idzie ogląda te mieszkanie i
pisze mi co tam jest w kolejności. Tylko tym dysponujemy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuję Pani Burmistrz
Radna Maria Sokołowska - wymogi lokalu mieszkalnego. śeby nie była to znowu powód do
skargi, za to, Ŝe nie jest to lokal mieszkalny, o to chodzi
Burmistrz Alicja Ogorzelec - ma Pani rację. Pani mecenas zwróciła uwagę Pani Podgórskiej w
tym temacie. Tak jest. Tak jest.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuję radny Marszał.
Radny Jerzy Marszał – ja mam jedno pytanie. Chodzi mi o wyjaśnienie działalności Łomnickiej
Chaty, bo widzę, Ŝe tam zaczęło się coś dziać. Ale nie wiem co, bo jest oświetlona wieczorami.
Chciałbym kilka słów na ten temat.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Jest pani dyrektor. Pani dyrektor proszę.
Pany Dyrektor CK Magdalena Jarosz – Panie Jerzy Łomnica Chata jest przygotowywana do
sezonu. Sobota, niedziela, jest otwarta na nowo. Planujemy tam większą ilość imprez
organizowanych. Mam nadzieję, Ŝe impreza związana z przyjęciem strategii odbędzie się w
Łomnickiej Chacie.
Radny Jerzy Marszał - Dziękuję bardzo
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - dziękuję Pani dyrektor. Proszę kto jeszcze z
radnych ma jakieś interpelacje, zapytania. Radny Chmura.
Radny Chmura - proszę o pisemną odpowiedź na interpelację złoŜoną na poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - dobrze, dziękuję. Radny Szostak proszę.
Radny Bernard Szostak - ja jeszcze mam pytanie do Pani Burmistrz. Trzy osoby się mnie tam
zapytały. Chodzi o pomieszczenie tam gdzie było kino, czy to będzie na sprzedaŜ, czy to będzie do
dzierŜawy. Pytali się, bo się dowiedzieli, Ŝe tam Ksiądz po prosu
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec – tak jest, oddane są klucze, nie mam jeszcze oficjalnego pisma
od zarządcy. Jak tylko otrzymam, to będziemy decydować, czy to sprzedajemy no w takich
warunkach tutaj jak nie mamy pieniędzy. Podejrzewam, Ŝe bardzo dobra byłaby sprzedaŜ. Nie miej
jednak chce Państwu powiedzieć, zdradzić tutaj taka wiadomość, Ŝe była Pani, mieszkaniec
Grzmiącej, mieszkanka, która szuka pomieszczenia na prywatne przedszkole i prawdopodobnie jest
tym zainteresowana, ale nie dała konkretnie odpowiedzi, więc nie mam zgłoszenia. To jest raz, a
drugi raz no nie mam jeszcze konkretnej decyzji tej Pani.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękujemy Pani Burmistrz. Proszę radny
Rech. Proszę o spokój szanowni radni.
Radny Rech – ja bym chciał przypomnieć właśnie Pani Burmistrz, bo my składamy te interpelacje
na ostatniej sesji. TeŜ ja pozwoliłem sobie, po raz pierwszy ustnie zadać interpelacje. Do tej pory,
zgodnie ze statutem niestety nie otrzymałem odpowiedzi. Chciałem przypomnieć, Ŝe kodeks
postępowania administracyjnego jednoznacznie określa czy to jest na piśmie, czy ustnie naleŜy
odpowiedzieć ustnie. Tam była bardzo waŜna sprawa , poruszana sprawa właśnie obsługi rady
miejskiej, biura rady miejskiej i teŜ umoŜliwienie kontaktu z wyborcami poprzez dyŜury
popołudniowe. Myślę, Ŝe jest to bardzo istotna sprawa. To pismo bodajŜe 29 sierpnia Pani odebrała
w sekretariacie i do tej pory nie mamy na to odpowiedzi. I prosiłbym po prostu Ŝebyśmy zaczęli,
troszeczkę bardziej zgodnie ze statutem działać.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuję. Pani Burmistrz.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec – osobiście się tym zajmę Panie radny i dam odpowiedź.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuję, czy ktoś z radnych jeszcze. Proszę
radny Masiuk.
Radny Marek Masiuk – ja mam właściwie takie zapytanie, bardziej moŜe prośbę, być moŜe nie do
spełnienia, ale spróbuję. OtóŜ, tu jest przejście dla pieszych koło urzędu, prawda. I jest znak
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informacyjny, informujący o tym, Ŝe jest przejście dla pieszych. Natomiast samochodami jeŜdŜą
bardzo szybko. To powiedzieli mieszkańcy, którzy mieszkają tu blisko urzędu, prawda. Czy jest
moŜliwość zainstalowania znaku, ociupinkę wcześniej przed przejściem dla pieszych, ograniczający
prędkość. To jest droga wojewódzka. Przypuszczam, Ŝe, Ŝe to jest droga przez mękę, no ale taka
otrzymałem informację.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuję. Proszę Pani Burmistrz.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec – Panie radny dziękuję za zgłoszoną interpelację. Wystąpimy do
zarządcy drogi, do wojewódzkiej dyrekcji dróg i kolei o rozwaŜenie takiej moŜliwości.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuję. Proszę radna Rejman.
Radna Monika Rejman – Panie przewodniczący, wysoka rado, ja w imieniu Komisji oświaty,
kultury i sportu. Chcę podjąć taki głos, gdyŜ zauwaŜamy konieczność zabezpieczenia który
znajduje się przy Łomnickiej Chacie. I drugi nasz wniosek, w celu podniesienia atrakcyjności
wyciągu narciarskiego, widzimy potrzebę uruchomienia górnego odcinka, jeśli taka oczywiście
moŜliwość będzie istniała, znajdą się na to nakłady finansowe to, uwaŜamy, Ŝe podniesie to po
prostu atrakcyjność.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękujemy, czy Pani Burmistrz czy Pani
Skarbnik. Tak. Proszę Pani Burmistrz. Proszę.
Pani Skarbnik Ewa Kłusek – to znaczy w tej chwili mamy ogłoszone postępowanie przetargowe
na dzierŜawę tego obiektu. Nie ukrywam, Ŝe zamierzamy raczej uruchomić cały wyciąg. Nie wiemy
czy znajdzie się taki dzierŜawca. MoŜe błędem było w tym ogłoszeniu, Ŝe nie napisaliśmy, Ŝe z
dniem 01 stycznia 2013 moŜliwe byłoby wydzierŜawienie Łomnickiej Chaty, poniewaŜ 31.12.2012
kończy się okres trwałości projektu, bo mamy przesunięty. To wyglądało by tak. A ja jeszcze mam
prośbę taką. Proszę Państwa jak jeŜdŜę po Głuszycy, bardzo często zatrzymuję się na przejściach
dla pieszych jak dzieci chcą przejść przez jezdnię do szkoły. I zdarzało mi się teŜ, Ŝe
zatrzymywałam się gdy przechodziły osoby starsze. Z naprzeciwka przejeŜdŜały samochody i ja
teraz nie wiem, czy ja mam się zatrzymywać i przepuszczać dzieci, młodzieŜ i osoby starsze Ŝeby
przechodziły, bo parokrotnie zdarzyło się tak, Ŝe ja się zatrzymałam a z naprzeciwka jechał z taka
prędkością samochód, Ŝe po prostu, aŜ no aŜ strach. I ja tak prawdę mówiąc nie wiem co się akurat
dzieje tutaj w tym miejscu, bo juŜ w końcu nie wiem jak mam postępować. Na ja przepraszam
bardzo, Ŝe z takim czymś, no ale moŜe panowie coś pomoŜecie, bo to jest po prostu nagminne. Nie
wiem co się dzieje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuję. Proszę Pani Jelewska.
Radna Barbara Jelewska – na osiedlu notorycznie jest po prostu przewracany stół pingpongowy i
to się dzieje normalnie z soboty na niedzielę. i nie słychać tej młodzieŜy, to się dzieje gdzieś w
nocy pierwsza, druga. Słuchajcie tam notorycznie ten stół jest przewracany. I to jest cięŜki, potem
nie da rady go kilka męŜczyzn Ŝeby to przewrócić na nowo. Tak Ŝe tylko. No i urządzenia są te to
juŜ by się tak na przyszłość, urządzenia te zabawkowe, czy jak to się mówi, urządzenia co dzieci no
są po prostu, nie to Ŝe zdewastowane ale uszkodzone bardzo są te wały porozwalane, połamane są,
takŜe tutaj taka po prostu, remont tych urządzeń to by się przydał na przyszły rok. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękujemy Pani Jelewskiej. Myślę, Ŝe tutaj
są koledzy po fachu i atm sygnał jakiś pójdzie do Komendanta, ale teŜ nie stoi na przeszkodzie Ŝeby
po prostu o takich miejscach gdzie dochodzi do tej dewastacji nagminnej mienia naszego,
sygnalizacyj nie pismem informować tutejsza jednostkę, bo zawsze patrol moŜe w zadaniach
doraźnych czy stałych do słuŜby mieć takie polecenie i podjeŜdŜać i zaglądać po prostu, takŜe jak
najbardziej. Proszę Pani Burmistrz.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec – Panie Przewodniczący, rzeczywiście ma Pan rację takie pisma
pójdą. Pani radna to są właśnie nie tylko tam, mamy takie punkty stół pingpongowy, skrzynia teraz
na piasek na osiedlu i znak przy przejściu do szkoły nr 3. Skrzynka telekomunikacji na moście.
Mamy
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - czyli jest tego więcej. Proponowałbym
napisać po prostu
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Zastępca Przewodniczącego Rady Janusz Rech - to jest sprawa monitoringu
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - tak. Napisać i moŜe przyszłościowo ten
monitoring tutaj by nam. Dobrze. Proszę radny Sakowicz.
Radny Grzegorz Sakowicz – do Pani skarbnik. ObniŜyliśmy stawkę podatku od nieruchomości.
Jakie skutki finansowe dla dochodów Gminy będzie to miało. Bo tak przeszliśmy nad tym. Jakie
szacowane mniej więcej. Ile mniej pieniędzy wpłynie do budŜetu Gminy z tego tytułu.
No muszę przeliczyć i powiem Państwu na w czwartek na sesji. Dobrze, bo nie chciałbym strzelać
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – samobója
Pani Skarbnik Ewa Kłusek – właśnie
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dobrze dziękuje.
Pani Skarbnik Ewa Kłusek - śe jest tak a nie inaczej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – czy ktoś z radnych, proszę. Radny Czepil.
Proszę.
Radny Czepil – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Prezesie ZUMiK. Przypomnienie,
na ostatniej sesji uzyskałem taka informację, Ŝe sytuacja szczegółowa dotycząca firmy ZUMiK
wpłynie do rady, właściwie do komisji rewizyjnej, na koniec tamtego miesiąca, niestety do dzisiaj
taka informacja nie dotarła. Przypominam się. Druga rzecz, to juŜ chyba po raz enty, chciałbym się
dowiedzieć, na jakim etapie jest przygotowana czy moŜe juŜ gotowa instrukcja dotycząca obiegu
dokumentów w Urzędzie i jednostkach zaleŜnych. Trzecia rzeczą, o którą chciałbym się spytać to,
na poprzedniej sesji Pani Burmistrz skierowała taka propozycję uchwały dotycząca wystąpienia z
WZWiK. W dniu dzisiejszym odebrałem pismo informujące o zwiększeniu kwoty za wodę i ścieki,
to jest w tej chwili woda bodajŜe 11 złotych juŜ. Czy w dalszym ciągu jest ta koncepcja
wystąpienia i ewentualnie czy radni dostaną materiały. Bo chyba to było powodem, Ŝe została ta
sprawa odłoŜona na inny termin. I czwarta rzecz to chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie jest
podejście do tematu gospodarki odpadami na terenie Gminy. Dziękuje bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuje, proszę Panią Burmistrz.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec – więc ja zacznę od tej wody. Zwróciłam się tutaj z pismem do
pana, na ręce Pana Przewodniczącego. Tak jak mówiłam na poprzedniej sesji, Ŝe zwrócę się z takim
pismem, o wyznaczenie tutaj osób, mam nadzieję, chyba to będą szefowie klubów, którzy państwo
tutaj opracujecie strategię wychodzenia z tego związku. I jeŜeli będziemy juŜ wiedzieć ile, jak nam
się to opłaca, wszystkie dokumenty Państwo przeanalizujecie, ja słuŜę teŜ swoimi dokumentami,
wtedy będzie, wróci na sesję, mam nadzieje, tutaj Pan Przewodniczący przyjmie, uchwała o
wystąpieniu ze związku, z wałbrzyskiego związku. To tyle co mam do powiedzenia, a ja jeszcze
tutaj poproszę Pana Burmistrza odnoście tych obiegu dokumentów. Tak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Proszę bardzo.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz – Panie Przewodniczący. Pan radny pytał mnie juŜ
kilka razy o instrukcje dotyczącą komunikacji wzajemnej między instytucjami. Na ostatniej sesji
odpowiedziałem, Ŝe wpłynęły opinie dwóch lub trzech instytucji, Ŝe ta komunikacja jest
prawidłowa, więc uznałem, Ŝe, uznaliśmy w naszym gronie tutaj Ŝe, w tej chwili korekta tego
obiegu komunikacji nie jest potrzebna jako pilna kwestia, a w tej chwili postawił pan pytanie o
instrukcje obieg dokumentów. Taka instrukcja obiegu dokumentów obowiązuje i jest dostępna
ogólnie. Jeśli chodzi o informacje ZUMiK. Pani Burmistrz z Panem Prezesem i będziemy dzisiaj
proponować spotkanie komisji budŜetu, czy tez całej rady, to nie moŜe być sprawą ZUMiKu Ŝeby
przedstawić informacje z propozycjami naszych działań, które Pan Prezes tez opracowuje. To
byłaby kwestia dotycząca i chcemy Ŝeby to juŜ pełny zestaw informacji . taka jest propozycja.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dobrze dziękuję. Proszę radna Sokołowska.
Radna Maria Sokołowska – Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz ja prosiłabym o odpowiedź na
moją interpelację w sprawie zarządzenia Burmistrza, odnośnie zlikwidowania tego zapisu
maksymalna kwota i który akt prawny ten zapis po prostu usunął. Poza tym mam pytanie, kto był
autorem tego artykułu na temat wodociągów w gazecie Dobra Bezpłatna, Ŝe projekt uchwały został
przekazany radnym. To nie jest prawdą. Został wycofany. TakŜe nie do końca było tamto prawdą.
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Był ukazał się, jest w gazecie, jest w gazecie, czyli w tej chwili jesteśmy na takim etapie, Ŝe mamy
projekt, nie wiem czy on jest czy go nie ma, Ŝe cała odpowiedzialność w tej chwili leŜy po stronie
rady, która ma podjąć uchwałę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Panie Burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz – Panie Przewodniczący, Pani radna więc ja informuje,
Ŝe owszem dziennikarz otrzymał taka wiadomość ode mnie, Ŝe taki projekt został do rady
skierowany. Natomiast to, Ŝe potem w wyniku rozmów ten projekt został w decyzji pani Burmistrz,
ten projekt został wycofany, no to jest inna sprawa, natomiast komunikat w prasie ukazuje się
niezaleŜnie od nas. W momencie przekazywania tej informacji, było faktem iŜ projekt uchwały był
w biurze rady miejskiej.
Radna Maria Sokołowska - Mam prośbę. śeby podawać informację po posiedzeniu rady, wtedy są
one aktualne.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz - ostatnio była taka informacja i
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dobrze, dziękuję radny Szostak . Proszę.
Radny Szostak – ja mam takie postrzeŜenie w związku z przeprowadzoną rozmową z dwiema
osobami. Chodzi o nasze wysypisko. Wiadomo, Ŝe przyjdzie taki czas, Ŝe będzie to wysypisko
musiało być uporządkowane. Natomiast są dwie osoby chętne. Chciałbym tutaj się spotkać z Panią
Burmistrz i Panem Zastępcą oraz z Panem Przewodniczącym lub Zastępcą, przedstawię cały
projekt, tych dwóch Panów i będzie to robione bezpłatne, którzy interesują się odpadami. JeŜeli
taka jakaś rozmowa konkretna będzie to ona będzie w ten czas . z tym, Ŝe wysypisko musi być w
ciągu dwóch lat uzupełnione, z tego co się orientuję, Ŝe wydział ochrony i środowiska moŜe Gminie
narzucić no powaŜne kary. Musimy to zrobić. Jest okazja, są maszyny, są chętni.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dobrze, dziękuję, proszę Pani Burmistrz.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec – Panie radny, owszem bardzo dziękuje za ta wolę spotkania, ale
tutaj musimy sobie zdawać sprawę, zresztą Państwo doskonale wiecie, Ŝe jest to dzikie wysypisko.
Jest to usypane śmieci na rurociągu gazu wysokiego ciśnienia. Więc to tak wygląda prawnie. Nie
mniej jednak spotkamy się, zobaczymy tu z Panią mecenas, jakie są moŜliwości prawne i
rozmawiać zawsze moŜna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuję Pani Burmistrz.
Radny Szostak - Nie nie będzie to wysypisko usypywane, ale będzie
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz - rekultywowane
Radny Szostak – tak i po prostu zasypane, z tym, Ŝe miejsce tam gdzie przebywa rurociąg nie
wchodzi w rachubę. Zostaje tak jak jest.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dobrze, dziękuję taktyczne sprawy, takŜe
myślę, Ŝe tak. Proszę radny Rech.
Radny Rech - ja mam taką sprawę wspólnie w zasadzie z Panią Moniką Rejman. 14 o ile się nie
mylę listopada był jedną z ostatnich posiedzeń takiej lokalnej grupy działania. Ta lokalna grupa
działania opracowała strategie rozwoju naszej Gminy na lata bodajŜe do 2020. z tego co wiem,
dowiedziałem się, my nie jesteśmy w posiadaniu nasza gmina takiej strategii. I moŜe tutaj
naleŜałoby i prośba do wszystkich radnych, do wszystkich komisji, Ŝe z chwilą dostarczenia, ci
państwo zobowiązali się dostarczyć do biura rady te materiały, Ŝeby szybciutko zając się w
komisjach, ewentualnie rozbudować tą strategie, dołoŜyć swoje uwagi i Ŝebyśmy mogli jeszcze w
miesiącu grudniu, pochylić się nad tym i moŜe przyjąć to. Wykorzystać po prostu ten zapał, te
środki, które tam niemałe z Unii Europejskiej poszły na realizacje tej strategii, Ŝeby to jednak
przyjąć. Nie wiem to jest moja taka prośba, czy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - to znaczy ja tutaj pozwolę sobie przerwać.
Pani Moniko tutaj juŜ rozmawiałem. Z Panią Monika chciałem tę informację przekazać przed
zakończeniem sesji, jak to ja fizycznie widzę i myślę, Ŝe wtedy to omówimy juŜ konkretnie, ale no
wice wybieg troszkę do przodu, ale trzymamy rękę na pulsie. Tak myślę , Ŝe przy końcu, przed
końcem to doprecyzujemy. Czy są jeszcze jakieś interpelacje, zapytania, proszę. Radny
Trawczyński proszę.
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Radny Trawczyński - ja do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu jestem częstym gościem Pana
Blogu, czytam go z wielkim zainteresowaniem i bardzo przyjemnie mi się go czyta, ale chciałem
stwierdzić, Ŝe 21 października 2011 roku na Pana stronie pojawił się troszkę krzywdzący nas wpis.
Nie wiem czy Pan wie o czym mówię. Chodzi tutaj o powołanie sesji przez Pana
Przewodniczącego, jak wynika niezgodnej sesji i gdzie Pan stwierdza, Ŝe ja czytam to co jest,
przeczytałem to co jest napisane. MoŜe tak z urywków powiem, Ŝe pisze Pan tutaj, Ŝe rada
prowadzi czarna kampanię, bijemy się o stołki, Ŝe nie zajmujemy się tym co powinniśmy się
zajmować, a zajmujemy się tylko sobą. Powiem jest to troszkę krzywdzące, a jeŜeli Pan Burmistrz
pozwoli to ja przekaŜę Panu Przewodniczącemu i moŜe to odczyta, dobrze.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – powiem tak. Szanowni radni, Pani
Burmistrz, Panie Burmistrzu. Ja nie zaglądam na forum Głuszyckie, nie zaglądam na stronę Pana
Burmistrza. Miałem przyjemność zapoznać się z tym pismem dzisiaj i powiem szczerze, Ŝe no wpis
Pana Burmistrza no teŜ mnie zaskoczył.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Tak zostało to wyjaśnione, wyjaśnione z
Panem Burmistrzem, jednak ja mam taki mały niesmak, Ŝe tak powiem, z uwagi chociaŜby na to, Ŝe
kolejna skarga która została na mnie sporządzona, została wysłana do Komendy Wojewódzkiej,
prokuratury Okręgowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeszcze tam było kilka
róŜnych instytucji, gdzie zarzuca mi się to, Ŝe nie zwołałem w trybie, który został mi de facto
narzucony, sesji nadzwyczajnej. Ja na swoja obronę mam tylko jedna rzecz. Przepis ustawy o
samorządzie, który mówi krótko, Ŝe sesje rady miejskiej zwołuje przewodniczący w terminie 7 dni
od daty wpływu wniosku. W termin 7 dni wchodzi dzień, kiedy wniosek wpłynął i dzień kiedy jest
sesja zwoływana. I tak się złoŜyło, Ŝe ja potrafię liczyć i 20 skoro wniosek wpłynął, to sesja
powinna wypaść najpóźniej 27, a Państwo Ŝądaliście ode mnie, Ŝeby ta sesja była 28, więc ja nie
mogłem złamać prawa. I na tej podstawie Państwo Ŝeście mnie obsmarowali we wszystkich
instytucjach, więc ja myślę teraz, Ŝe śladem za tym co poszło powinniście Państwo napisać jakieś
sprostowanie, bo przykre po raz drugi, ponosić konsekwencje, czy udowodniać mi coś co nie miało
miejsca. No takie jest moje zdanie. Nie będę juŜ wnikał na ten temat Panie Burmistrzu, bo mam
nadzieje, Ŝe męska rozmowa i męskie ustalenia sprawią, Ŝe nie będzie takich rzeczy więcej na Pana
stronie.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz - tak
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuję
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz - dziękuję równieŜ
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - proszę radny Czepil
Radny Czepil - ta informacja a propos polityki i właśnie gospodarki odpadami na terenie Gminy w
dwutysięcznym bodajŜe trzynastym roku, te obowiązki spływają na Gminę, czyli Gmina będzie
musiała czy wobec tego Gmina planuje czy dobrze by było zaplanować Ŝeby jednak Głuszyca
podjęła temat sortowania odpadów, na swoim terenie. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuje, proszę pan Burmistrz.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz – Panie Przewodniczący, Panie radny, pracownik
urzędu Pan Tomasz Krzak otrzymał taka dyspozycję i uczestniczy w szkoleniach, równieŜ pracuje
nad dokumentami, które pozwolą Głuszycy podjąć takie działania programowe na początku roku
przyszłego. To nie jest jeden tylko dokument, to jest pakiet dokumentów uchwały regulacji, równieŜ
kalkulacji ekonomicznych, poniewaŜ nie jest tajemnicą, Ŝe sortowanie odpadów nie jest czynnością
opłacalną. I w związku z tym, na pewno naleŜy tak aby minimalizować straty , aczkolwiek
mówimy o ekonomicznych . w związku z tym Pan Tomasz Krzak jest na polecenie Pani Burmistrz
osoba, która będą Państwu przedkładane równieŜ na początku przyszłego roku, tak aby Gmina do
przyjęcia programu i być moŜe tym programie znajdzie się równieŜ kwestia sortowania śmieci.
Trzeba pamiętać, Ŝe gospodarka komunalna, zwłaszcza mówimy o gospodarce śmieciowej tzw. nie
jest tylko kwestia sortowania ale równieŜ kwestia punków przeładunkowych. To jest rzecz, która
ma newralgiczne znaczenie dla Głuszycy, poniewaŜ w Głuszycy dzisiaj
nie stać na budowę
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własnego wysypiska i uzyskanie pozwoleń środowiskowych jak i róŜnego rodzaju innych koncesji
na pewno przekraczałaby okres 2013 roku. W związku z tym i bariera finansowa i formalnoprawna
sprawia, Ŝe naleŜy rozwaŜyć budowę punku przeładunkowy na terenie Głuszycy, który pozwoli
zniwelować koszty transportu śmieci w takiej postaci jakiej one są obecnie, czyli w postaci
niesortowanej i nie kumulowanej z terenu Głuszycy, bo dzisiaj wywoŜone są one w takiej postaci na
Ŝywo, Ŝe tak powiem mówiąc obrazowo. To oczywiście koszt. Gmina Głuszyca, jak kaŜda Gmina
w Polsce znajdzie się równieŜ w sytuacji takiej, Ŝe będzie dokonywała wyboru w drodze prawa
zamówienia publicznego, podmiotu, który będzie te odpady odbierał. Musi być jeden podmiot,
który będzie odbierał od mieszkańców odpady, co oznacza rodzaj para podatku, który spadnie na
mieszkańców w Polce wszystkich gmin z rokiem 2013. tak naleŜy przynajmniej dzisiaj
interpretować
przepisy iŜ gmina zlecając jednemu podmiotowi musi pobrać od mieszkańca
kaŜdego, od głowy mówiąc obrazowo, rodzaj podatku czy opłaty, która pozwoli realizować ten
transport czy wywóz nieczystości poza teren własnej gminy i dlatego punkt przeładunkowy ma i
sortowanie, jak Pan słusznie zauwaŜył, ma kolosalne znaczenie w celu obniŜyć koszty, jako
radny mogę coś zaproponować. Przepraszam, Ŝe nie wstanę. Ta na szybko powiem, przynajmniej z
tego co ja wiem gmina Kudowa Zdrój, bardzo dobre w tej chwili ma rozwiązania, takŜe
ewentualnie proponowałbym te wzorce spróbować stamtąd zaciągnąć i ewentualnie Ŝeby było to
wejście do takiego nazwę to tak jak po angielsku , czyli wejścia do koncepcji podejścia do polityki
gospodarki odpadami na naszej Gminie. Dziękuje bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń - Dziękuje. Proszę Panie Burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kotowicz - jakby takie dodatkowe informacje chcę Państwu
powiedzieć, Ŝe niedaleko stąd, na terenie Ścinawki jest takie składowisko, które ma juŜ koncesję,
ma pozwolenie środowiskowe. Ma wszelkie prawa odbioru nieczystości, co więcej tam są dwa
obok siebie wysypiska. Jedno którego pozwolenie zintegrowane wygasa o ile pamiętam chyba w
tym roku albo w przyszłym najpóźniej. które umoŜliwia wywóz nieczystości, śmieci odpadów
stałych na terenie wysypiska i tuŜ obok, dosłownie obok. Przez skarpę moŜna tak powiedzieć jest
wysypisko które było, ja pół roku temu byłem tam ostatni raz, było budowane. Wiem, Ŝe inwestor
po raz kolejny się zmieniał a wiem to z tego powodu iŜ Gmina Ząbkowice Śląskie była członkiem
Między Gminnego Związku z siedzibą w Kłodzku który usiłował przy pomocy budŜetu Gmin przez
6-7 lat budować składowisko bezskutecznie. Ostatecznie zdecydowały Gminy Ŝe rozwiązują ten
związek i sprzedają całą dokumentację projektowo kosztorysową właśnie na to składowisko koło
Ścinawki powiatowi prywatnemu. Ja pamiętam o 3 zmianach właścicieli nie wiem czy jest 5 czy 6
czy jest tylko 4 ale jest to nie wątpliwie szansa dla Głuszycy bo to jest niedaleko, fizycznie
niedaleko. Więc gdyby miał mieć miejsce wraz s sortowaniem juŜ tam, nawet gdyby tam sortować
te śmieci to nie jest odległość duŜa a przepisy mówią o jeszcze jednym warunku wywozić
odpadów bez specjalnych koncesji, poza obręb województwa na terenie którego dana Gmina się
znajduje. Nawet gdyby ta odległość była bardzo bliska przykłady Gmin mimo Ŝe mają tuŜ za
rogiem niemalŜe składowiska ?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękujemy Panu Burmistrzowi,
proszę Radny Marszał.
Radny Jerzy Marszał powiedział, Panie Burmistrzu ja chciałbym jeszcze zapytać jak z tym
łącznikiem między Ogrodową a Kolejową, kiedy to planujemy zakończyć?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję, proszę Pani Burmistrz.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, powiem tak, w tej chwili jesteśmy na etapie
podpisywania juŜ umowy z Nadleśnictwem, bo tam jest kwestia załatwienia sprawy z tym
Nadleśnictwem. Jest juŜ zgoda bo Pan Nadleśniczy tutaj z Boguszowa nie moŜe sam decydować
tylko musi mieć zgodę władz nadrzędnych i juŜ ma taką zgodę, takŜe myślę, Ŝe jeszcze jak się uda
na początku grudnia- taką mam wiadomość załatwimy sprawę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Burmistrz. Proszę
kto z Radnych jeszcze? MoŜe ktoś z Sołtysów? Proszę bardzo, proszę Pani Sokołowska Basia.
Pani Sokołowska Barbara powiedziała, ja chciałam zapytać czy place zabaw juŜ są na dzień
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dzisiejszy odebrane?
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, są odebrane oprócz jednego w Grzmiącej jest gdyŜ
nie wyrównali terenu poza ogrodzeniem placu.
Pan z sali powiedział, ja chciałem zapytać co z terenem w Kolcach i drogą
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, droga Pani Basiu jest Gminna właśnie chciałam
tutaj się spotkać z Radnymi i proponować umieszczenie w budŜecie tej inwestycji, zrobienia tej
drogi, przynajmniej nie wiem, utwardzenia, bo wiem jak ta droga wygląda i wiedziałam Ŝe jak zrobi
się tam plac zabaw to ta droga będzie konieczna do zrobienia, takŜe znam ten temat i zajmiemy się
tym, natomiast tutaj sprawdzę jaka tam jest czy tam jest z uwagami czy juŜ odebrane w całości.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Burmistrz. Proszę,
ktoś jeszcze? Skoro nie ma więcej pytań przejdziemy do kolejnego punktu sprawy róŜne.
Ad. Pkt 6.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, skoro nie ma więcej pytań
przejdziemy do kolejnego punktu sprawy róŜne. Proszę czy ktoś z mieszkańców? Pan Pietraczyk
proszę.
Pan Pietraczyk powiedział, ja tutaj mam pytanie do Pana Recha. Bardzo się cieszę, ze Pan
niesumiennie mi odpowiedział. JeŜeli Pan się podjął tego to Pan powinien do sprawy ul. Leśnej
sumiennie odpowiedzieć a po drugie Panie Zastępco Przewodniczący w tym czasie jeŜeli to się
działa? Pan nie był jeszcze Radnym. Ja oczekiwałem od Pana Przewodniczącego odpowiedź której
w tamtym czasie za Pana Duraka był Przewodniczącym. Dziękuję ślicznie, czekam dalej. To jest
niesumienna odpowiedź.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, ja pozwolę sobie odpowiedzieć,
Panie Pietraczyk, odpowiedź wygenerowała, napisała Pani Ula na moją prośbę. Wynika ona z
ustaleń Komisji Rewizyjnej. Podpisał Wice Przewodniczący Rady z uwagi na to Ŝe ja wtedy nie
byłem w Urzędzie. Wice Przewodniczący miał dyŜur i Wice Przewodniczący na moja prośbę podbił
tą odpowiedź, więc prócz to co ustaliła Komisja Rewizyjna w sprawie nikt nie ma Panu nic więcej
do przekazania Panie Pietraczyk więc nie wiem czego Pan oczekuje.
Pan Pietraczyk powiedział, ja jeszcze chcę dokładnie powiedzieć, ja wezmę od dołu, mierzymy w
metrach kwadratowych ile tej kostki do samej góry i to się wszystko okaŜe, na ile osób? na ile
Piasta? złomiarze, którzy poszli za chlebem za złomem a Państwo, Pan był Zastępcą
Przewodniczącego powinniście dopilnować tej sprawy, a ta sprawa nie została dopilnowana.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Panie Pietraczyk skoro Pan uwaŜa
Ŝe są zapraszam na Plac Magistracki do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu skoro są jakieś
niedociągnięcia. Proszę Bardzo. Dziękuję, czy ktoś jeszcze z mieszkańców? Proszę.
Pan Janusz Rech powiedział, ja Panie Pietraczyk nie rozumiem, ja mechanicznie to podbiłem bo
jest to taka kolej rzeczy, ze jeŜeli Pan Ŝądał informacji to otrzymał tą informację. Otrzymał Pan w
terminie u wszystko jest zgodne tak? Właśnie tak. No to dziękuję ślicznie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Panie Marku no ale czym by ta
róŜnica się róŜniła, jeŜeli to jest moja czy Wice Przewodniczącego, jeŜeli została wygenerowana na
podstawie tego co orzekła Komisja Rewizyjna. Czy Pan sugeruje, Ŝe mam udzielać innej
odpowiedzi niŜ wypracowana przez Radnych Komisji? No nie rozumiem teraz.
Pan Pietraczyk powiedział, i Pan za to bierze odpowiedzialność tylko tyle ?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, proszę bardzo czy ktoś z
mieszkańców jeszcze?
Pan z sali powiedział, dostałem telefon z placu budowy 11 listopada ciągle walczymy, Ŝe kanały
burzowe mają być przy krawęŜnikach i w związku z tym zostawiliśmy ten temat dobra, niech będą
przy krawęŜnikach ale skoro i dlaczego studnie mają być 30-40 cm od krawęŜników? Pytam się. No
coś tu jest nie tak. I juŜ nie wiem do kogo mam to zgłaszać moŜe Panie Przewodniczący wysłałby
Pan tą Komisję która zajmuje się drogami, Ŝeby przyjrzała się bo z tego co wiem był Pan Szostak
nawet myślałem Ŝe się spotkamy na tej ulicy, ale jakoś to rozminęliśmy się i nie spotkaliśmy się, bo
22

bym pokazał naprawdę wiem duŜo na temat tej ulicy, co tam było co tam zostało zrobione jaki
burdel został i chcemy Ŝeby ze względu na to Ŝe mamy mało pieniędzy Ŝeby było to zrobione
dobrze. Bo podam przykład, jeŜeli kratka ściekowa jest przesunięta do krawęŜnika to światło gdzie
pracownik przyjdzie za rok bo teraz Panowie zdjęli te kratki z samego rana bo powiedziałem im
proszę je wyczyścić bo na Piastowskiej macie kaszankę przepraszam za wyraŜenie ale tak było, Ŝe
jest interwencja Ŝe na piastowskiej zostawili bałagan. Więc kratka i prześwit ten ma 26 cm, a łopata
ma 25 pytam się jak za rok pracownik wysłany przez Urząd Miasta czy przez przedstawiciela
ZUMiKu będzie miał to wyczyścić? No powie ktoś zrobił źle, więc puki jeszcze pierwsza warstwa
jest połoŜona, to jest sprawa na dziś Panie Przewodniczący i Pani Burmistrz, sprawa na dziś. Bo za
2-3 dni to oni powiedzą ze oni w ogóle nie będą robić bo połoŜyli drugą warstwę i nie będą nic
robić a z wykonawcą ja juŜ powiedziałem ja wam kawę postawię ale zróbcie to dobrze. Bo
pomijam, Ŝe, tak samo Panie Szostak naprawdę zapraszam pod moją bramę ja Pana Ŝadną siłą nie
pogonie ?
Pan Barnard Szostak powiedział, powiedzieli wyraźnie tak jest w projekcie. Nie widziałem tego
projektu. MoŜe ten projekt jest u Pani Burmistrz czy u Pana Zastępcy ?
N/N powiedział, zapraszam naprawdę, bo tak samo łącznik na kolejowej. Wczoraj sobie
przeszedłem spacerkiem i co jest, jeden przepust który juŜ jest na końcówce ulicy, to jest
piastowska ten łącznik, to ten przepust jest 300 a pozostałe 100, 120,150 rozmawiam z operatorem,
on mówi ma Pan rację naleŜałoby zrobić odsolniki? Takie przynajmniej prowizoryczne bo wybrać
ziemię i głęboką dziurę zrobić na przykład i Ŝeby woda ze szlamem tram się zbierała to to nie
sztuka bo on to zrobi nie wiem w 5 sekund mu to zajmie, i sprawę wie Pan przepływu wody przez
rurociąg ale te pozostałe rurociągi, oni mają rury które zostały wyciągnięte załoŜyć trzy setki nie
trzeba kupować broń boŜe, leŜą tam na składzie stare rury które moŜna załoŜyć, wykorzystać część
ale zrobić to juŜ raz porządnie. I jeszcze jedna sprawa, wrócę do ZUMiKu, nie wiem kto jest
dyrektorem ZUMiKu, Pan Prezes, Panie Prezesie muszę powiedzieć jedną rzecz Ŝeby Pan wiedział.
Rok w rok ten sam temat wraca, nie ma przejazdu tym bocznym, wie Pan nie to Ŝeby zrobić
jednokierunkową. Nie dochodzę do tego ale bezpieczeństwo przy cmentarzu to musi Pan dbać bo
jak tam się zawali samochód nikt w tej głębokiej trawie to nie wiem co dalej będzie. Kogo pociągną
do odpowiedzialności, więc ma Pan ciągnik, rolnicy mają kosiarki rotacyjne wykosić na półtora
metra pobocza tej trawy suchej Ŝaden problem, ja w telewizji widziałem walące się samochody
właśnie spod trawy to widziałem, więc nie chciałbym to zobaczyć naocznie w Głuszycy bo to co
roku wraca w momencie 1go listopada.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dobrze dziękuję, Pani Burmistrz
proszę.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, dziękuje Panie Przewodniczący, Panie Marku?
Więc chciałam powiedzieć bardzo dziękuję za tego społecznego inspektora bo Państwo tam
dopilnowujecie pracy i powiem tak. Gmina ma swojego inspektora nadzoru jest nim Pan Tomasz
Kuliński, który ma uprawnienia jeŜeli chodzi o te sprawy drogowe, pilnuje tej inwestycji i
dzisiejsze to co Pan dzisiaj zgłasza tutaj na sesji teŜ było zgłoszone dzisiaj rano Panu Kulińskiemu,
on będzie. Osobiście dzisiaj przyjedzie na teren i sprawdzi. Nie mniej jednak, powiem tak wszelkie
uwagi jakie tam Państwo, moŜe nie Pan ale mieszkańcy macie na pewno słuszne ale Pan musi
pilnować projektu. Projekt robiła firma Inwest – Bud ta która wszystkie nam tu projekt robiła, no
róŜne są te projekty ale są i Ŝebyśmy otrzymali później zwrot tych Schetynówek pieniędzy, więc
musimy to robić zgodnie z projektem. Ja wiem ludzie są niezadowoleni bo przychodzą teŜ do nie
we wtorki Ŝe krawęŜnik obniŜyć jeszcze niŜej niŜ te 4-5 cm bo będzie lepszy wjazd. Rozmawiam z
Panem właśnie inspektorem, twierdzi Ŝe proszę Panią, raz Ŝe nie ma w projekcie, drugi raz jak
obniŜymy to na posesję będzie się wlewała woda i przyjdą znowu na skargę do Pani Ŝe woda się
wlewa. Są takie sytuacje, my to przerabiamy na co dzień, ale tak jak mówię mamy inspektora
dzisiaj osobiście to co Pan zgłosił jeszcze rozmawiałam z Panem Kulińskim rano, na pewno będzie
dzisiaj na terenie i to sprawdzi. Tyle mogę powiedzieć na ten temat.
pan z sali powiedział, przepraszam Ŝe jeszcze wejdę w słowo. Rzecz polega na tym, Ŝe naprawdę
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nie czepiamy się juŜ bo wykonawca właśnie po dyskusji z nami powiedział, ja robię zgodnie z
projektem. To ja mówię tak, jak robisz zgodnie z projektem to rób zgodnie z projektem,
wymieniałeś tą studnię, odsunąłeś ja od krawęŜnika a kratę przysuwasz do krawęŜnika? Kolego coś
nie tak. To nie jest zgodnie z projektem.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, i dlatego właśnie to Pana spostrzeŜenie dzisiaj
zostało zgłoszone Panu Kulińskiemu, dzisiaj sprawdzi to i dopilnuje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dobrze dziękujemy Pani
Burmistrz. Odnośnie wykoszenia tych poboczy przy cmentarzu, to nie wiem cz Pani Burmistrz
ewentualnie, czy... bo na chwilę obecną cmentarz rozumiem jest dalej w zarządzie spółki.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, jest w zarządzie dalej zarządcy sprawdzimy tereny
przyległe, czyje to są tereny czy to nie są gminne czy to... ja wiem Ŝe bezpieczeństwo ale musi teŜ
Pan sobie zdawać sprawę, Ŝe jeŜeli jest to prywatna własność, to musimy zapytać czy, a właściwie
nie moŜemy wykonywać prac na prywatnym terenie. Ale sprawdzimy. Zapisałam sobie i to z Panem
Prezesem razem sprawdzimy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dobrze dziękuję. Czy ktoś z
mieszkańców chciał jeszcze? Proszę, nie widzę juŜ Ŝadnych pytań. Szanowni Radni zanim
zakończymy mam jeszcze takich kilka informacji do przekazania. Pierwsza, miałem juŜ o tym
wspomnieć na poprzedniej sesji uciekło mi bo sobie nie zapisałem, przyznaje się. Informacja
dotycząca Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczyło wypoczynku,
dofinansowania tego wypoczynku dla dzieci na półkoloniach sprawa została wyjaśniona przeze
mnie osobiście. Rozmawiałem z Panią Dyrektor i z pracownikami świetlic miejskich, jak
najbardziej tutaj wszystko było w porządku, Pani Magdo takŜe uwaŜamy temat za zamknięty. JeŜeli
chodzi o samą strategię, rozmawiałem tutaj z Panią Moniką i z Panią Magdą na temat strategii. Ta
strategia de facto wywodząca się z tego trójkąta naszego jest juŜ gotowa. Mamy komisję doraźną
która zajmuje się teŜ rozwojem i moja taka prośba Ŝeby jak najszybciej ta dokumentacja z
Tajemniczego Trójkąta trafiła tutaj do naszej komisji. Myślę, Ŝe nasza Komisja zapozna i wyda
jakąś opinię pozostałych Radnych, chciałbym Ŝeby ta strategia poszerzona ewentualnie o
spostrzeŜenia pozostałych Radnych bo wiadomo, Ŝe ta Komisja nasza miała pracować troszkę na
szerszym wachlarzu tego całego rozwoju, myślę Ŝe mogli byśmy wypracować jakiś consensus który
pozwoli nam tą strategię i przyjąć w grudniu. Chciałbym poświecić temu, tutaj w uzgodnieniach z
Paniami Ŝeby strategię tą przyjąć na oddzielnej tej sesji nadzwyczajnej i wyglądałoby to dość
rzetelnie, bo mielibyśmy tutaj jakąś prezentację taką dość ciekawą multimedialną. Moglibyśmy
tutaj wykorzystać do tego Łomnicką Chatę chociaŜby z uwagi na to Ŝe jest budŜet na to
przewidziany z Tajemniczego Trójkąta który zapewnia tam jakiś catering Ŝe tak powiem i przy
okazji moglibyśmy to połączyć z jakimś takim świąteczną sesją bo mamy grudzień jakby nie było,
jest koniec nowy rok i są święta i myślę Ŝe wtedy byśmy na tej jednej sesji ją fajne zamknęli takiej
wyjazdowej, świątecznej i chciałbym Ŝeby rozwaŜyć moŜliwość Pani Burmistrz i Pani Dyrektor
Ŝeby to zrobić ewentualnie z Łomnickiej Chacie, Ŝeby te pieniąŜki zostały u nas tak? Bo po co
napędzać gdzieś koniunkturę na zewnątrz, skoro moŜemy tutaj posiłkować nasz budŜet. Taka moja
propozycja, to by było z tą strategią, i tu bym prosił Ŝeby Radni zapoznawali się czyli chętnie
uczestniczyli tutaj w pracach Ŝeby wypracować jak najlepszą tą strategię dla nas. Kolejna sprawa
którą chciałem przekazać. Zmienił się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i od pewnego czasu jest
juŜ Pani Maria Sokołowska Przewodniczącą Komisji, Pan Roman Czepil jest zastępcą. Ten skład
się powiększył juŜ wiemy, Ŝe o Pana Grzegorza i Pana Grzegorza tak. To tyle. Szanowni Radni w
swoich dokumentach które dostaliście przed sesją było pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji dotyczące grodzkości, chodzi o Starostwo Powiatowe to tam przepychanki
wyłączenie Wałbrzycha z powiatu ? I mamy teŜ pismo które wpłynęło od prezydenta samego
Miasta Wałbrzycha, proszą nas tam o zajęcie jakiegoś stanowiska i wypracowanie opinii na temat
tego za czym my jako Radni Głuszycy się opowiadamy. Mamy na to zgodnie z Ministerstwem te
pismo co przyszło daje nam 3 miesiące, ja chciałbym Ŝebyśmy jeszcze o tym porozmawiali w
miesiącu grudniu, Ŝebyśmy mogli na spokojnie przygotować odpowiedź do Ministerstwa, dlatego
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teŜ bym prosił Radnych Ŝeby juŜ w Komisjach powoli zacząć pracować nad tym co będzie dobre,
co wskazane dla naszej Gminy i jak to my jako Radni widzimy, to kolejna rzecz. Szanowni Radni,
jest juŜ projekt budŜetu na 2012 rok, wpłynął do Biura Rady. Wszyscy dostaliście juŜ kserokopię
tych dokumentów, prosiłbym Ŝebyście juŜ powoli zastanawiać, zapoznawać z tą dokumentacją, tutaj
szczególnie Komisja BudŜetu chciałbym Ŝeby się pochyliła, tak ale Komisja BudŜetu na niej będzie
spoczywał cięŜar przede wszystkim wyraŜenia opinii przede wszystkim wyraŜenia opinii później
na koniec takŜe myślę, Ŝe tutaj wszyscy Radni niech pracują na projekcie budŜetu. Szanowni Radni
kolejna informacja którą chciałbym przekazać. Tak jak Pani Burmistrz wspomniała wcześniej do
Biura Rady wpłynęło pismo gdzie Pani Burmistrz prosi o wytypowanie osób które mogłyby
ewentualnie uczestniczyć w pracach grupy która będzie się opowiadać za tym czy wystąpić z
wodociągów czy nie, czy wypracować jakiś model przyszłościowo. Moja propozycja jest taka Ŝeby
byli to członkowie klubu radnych, mamy takie 3 kluby. Myślę Ŝe do dzisiaj do godziny, po sesji do
godziny 15, jak Pani Ula będzie w pracy wyznaczyć takiego przedstawiciela z kaŜdego klubu który
będzie po prostu współpracował w takiej grupie i pisemnie poinformujemy panią Burmistrz kto
ewentualnie będzie tam działał w tym temacie. To jest kolejna sprawa. Następny temat który
chciałem poruszyć, bardzo miło jest Ŝe tak powiem jeŜeli na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej
wpływa pismo dotyczące podziękowania dla bezinteresownej pracy Radnego i tutaj moje ukłony w
stosunku do Radnego Tomasza Trawczyńskiego, który zaangaŜował się w pomoc tym osobom które
najbardziej potrzebowały, takie pismo skierowane do mnie z OPS-u gdzie wszyscy pracownicy
łącznie z Panią dyrektor składają podziękowania dla Pana Tomasza za taką pracę i zaangaŜowanie.
O tym chciałem wspomnieć myślę Ŝe tutaj brawa Przejdę bo jeszcze mam kilka rzeczy takŜe...
Grudzień, zbliŜa się koniec roku szanowni Radni to co wynika z planu pracy Rady który Ŝeśmy
przyjęli, sprawozdanie z pracy Komisji Stałych za 2011 prosiłbym Ŝeby juŜ Przewodniczący powoli
szykowali takie sprawozdanie co? Gdzie? Jak? Kiedy? Po co? I na co? Plan pracy Komisji na 2012
i tutaj taka moja sugestia, Ŝebyśmy później nie mieli rozbieŜności, Ŝeby Komisje przygotowały
sobie taki plan pracy Rady do 5 grudnia i później wspólnie ze mną jako Przewodniczącym Rady
Miejskiej, Przewodniczący Komisji usiądą i opracujemy wspólnie plan pracy Rady Miejskiej otóŜ
było tak ze Rada Miejska chciała w innym terminie, Komisja w innym terminie i się powielały
tematy. Ja myślę ze to powinno być zapięte na jeden guzik i w jednym terminie powinna pracować
nad danym tematem Komisja i Rada Miejska a nie Ŝeby to był przestrzał kilku miesięcy. To się mija
z jakimkolwiek celem Ŝeby dla Komisji była oddzielna informacja dajmy z Centrum Kultury i za 2
miesiące taka sama informacja dla Biura Rady to jest nie potrzebne i zbyteczne. Taka moja
propozycja, do 5 Przewodniczący Komisji przygotują plan pracy Komisji, po 5 siadamy wspólnie
ze mną i pracujemy nad planem pracy Rady Miejskiej który przedstawimy do przyjęcia jak
najbardziej na 2012. To tyle co bym miał na chwilę obecną do przekazania. Proszę jeszcze Pani
Burmistrz chciała coś przekazać.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni i
goście, chciałam Państwa poinformować, Ŝe organizujemy, mamy zamiar moŜe tak zorganizowania
wigilii w dniu 23 dla osób samotnych tutaj w Głuszycy. JeŜeli ktoś z Państwa by się czuł i chciałby
się włączyć to zapraszamy. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję proszę Radny Szostak
jeszcze.
Radny Bernard Szostak powiedział, ja miałem z Panią Skarbnik i z Panią Burmistrz jeŜeli mamy
wyjście z wodociągów to najpierw musimy sfinansować swój sprzęt, zaplecze a później dopiero
moŜemy o tym myśleć. Bo według mojej wiedzy to będzie co najmniej do półtora miliona ?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dobrze proszę Pani Burmistrz.
Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec powiedziała, są wszystkie dokumenty tutaj juŜ zgromadzone,
większość dokumentów niezaleŜnie od tego Pani Skarbnik jeszcze się umówiła z Panią Mecenas
właśnie z Panem Mielniczukiem czyli Prezesem Wojewódzkiego Związku Wodociągów i mają
rozeznać co oni mają, co my mamy i te wszystkie dokumenty pozbierać przez lata które gdzieś tam
były lokowane i uchwały aporty itd. ale to na roboczo tak jak Pan Przewodniczący mówił.
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Radny Bernard Szostak powiedział, najpierw niech oni nam zrobią tą kanalizację którą obiecali
PAN Z SALIpowiedział, drobna sprawa. Proponuję Ŝeby do tej Komisji poprosić Pana
Fedorowicza,, to jest Pan który całe Ŝycie zawodowe przepracował w Wodociągach i bardzo dobrze
na tych rzeczach się zna.
Radna Maria Sokołowska powiedziała, mam pytanie bo prawdopodobnie były opracowane jakieś
dokumenty w sprawie wodociągów w tamtej kadencji to było podstawą do tego Ŝe Gmina wycofała
się z Ŝeby dotrzeć do
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, proszę czy ktoś jeszcze?
Przypominam, Ŝe nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w czwartek o godzinie 10.
Ustaliłem tutaj z Panią Skarbnik Ŝe te dokumenty w środę rano wspólnie z wnioskiem wpłyną do
Biura Rady i po prostu całą środę no albo se zrobią Radni kserokopię i w domu będą to studiować
albo po prostu w Biurze Rady w ramach Komisji zapoznają się z tym wszystkim, to myślę Ŝe to juŜ
przewodniczący poszczególnych Komisji zagospodarują czas dla pozostałych Radnych, takŜe myślę
tu jak najbardziej. Dobrze czy są jeszcze jakieś pytania?
Ad. Pkt 12.
Szanowni Państwo wobec wyczerpania przyjętego porządku XVII Sesję Rady Miejskiej
w Głuszycy uwaŜam za zakończoną. Dziękuję.
Na tym protokołowanie zakończono.
Protokołował: Dariusz Ziębicki
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