Protokół z LXVII Sesji Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 29 marca 2014 roku

Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00
Zakończenie sesji: godz. 12.20
Miejsce sesji: Urząd Miasta Głuszyca
Udział w obradach wzięło 14 radnych, (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Radny nieobecny na posiedzeniu LXVII Sesji Rady Miejskiej w Głuszycy:
– Roman Czepil
Ad.1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – witam Państwa, otwieram 67 sesję Rady
Miejskiej w Głuszycy. Na początek pragnę powitać Panią Burmistrz, Panią Wiceburmistrz, Pana
Mecenasa, Pana Prezesa spółki ZUMiK, Panią Dyrektor CK, mieszkańców, pracowników urzędu,
sołtysów, radnych. Szanowni Państwo w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych, posiadamy
quorum, wszystkie podjęte uchwały są prawomocne.
Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – Czy są jakieś wnioski co do proponowanego
porządku dzisiejszej sesji?
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech – szanowni Państwo nie pisaliśmy tutaj
protokołu z sesji nr 66, bo nie był jeszcze gotowy. Ale zdążyliśmy, poszedł ten protokół do Państwa
parę dni temu, mieliście go już do przeczytania, czyli dopisujemy tutaj i protokół 66/2014.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – to jest ten z sesji nadzwyczajnej?
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech - Tak, z ostatniej nadzwyczajnej.
Radna Maria Sokołowska – szanowni radni składam wniosek o wycofanie z porządku obrad
punktu dziewięć, informacja na temat realizacji zadań przez WZWiK, ponieważ ten program
inwestycyjny wieloletni jest w trakcie przygotowywania. Tak jak nam mówiono w ubiegłym roku,
że taki plan jest przygotowywany do roku 2020. Ja uzyskałam taką informację, że jest w trakcie
przygotowywania i proponuję żeby przenieść ten temat na wrzesień, na sesję wrześniową.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Skoro nie
ma przejdziemy do głosowania. Na początek proszę o przegłosowanie wniosku złożonego przez
mojego zastępcę, o wprowadzenie do dzisiejszego porządku, głosowania nad przyjęciem lub
nieprzyjęciem, protokołu z sesji 66, kto z radnych jest za, proszę o podniesienie ręki do góry:
Głosowanie: za-14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuję wniosek został przyjęty
jednogłośnie. I kolejny wniosek złożony przez Panią Marię Sokołowską o wycofanie z dzisiejszego
porządku punktu dziewiątego, czyli informacja na temat realizacji zadań przez WZWiK w zakresie
porządkowania gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Głuszyca w latach 2014-2020,
wszyscy słyszeliśmy jakie było uzasadnienie tego wniosku. Kto z radnych jest za, proszę o
podniesienie ręki do góry:
Głosowanie: za-12, przeciw – 2, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – ten punkt został również wycofany z
dzisiejszego porządku. Szanowni Państwo jeszcze raz spytam, czy są jeszcze jakieś wnioski? Skoro
nie, przejdziemy do głosowania nad całością porządku wraz z przyjętymi zmianami. Kto z radnych
jest za przyjęciem tego porządku wraz z przyjętymi zmianami, proszę o podniesienie ręki do góry:
Głosowanie: za-12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.
Przyjęty porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu nr 64/2014, 65/2014, 66/2014.
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4.Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.
5.Informacja na temat wykorzystania
dotacji przekazanych dla klubów sportowych
i organizacji pozarządowych.
6.Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
i Obrony Cywilnej.
7.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok.
8.Informacja na temat działalności Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna za 2013
rok /działalność świetlic wiejskich/ - sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
9.Podjęcie uchwał:
9.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014;
9.2. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata
2014-2029;
9.3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki;
9.4. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata;
9.5. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata;
9.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Głuszyca;
9.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/1, 23/2, 24, 26 we wsi Łomnica,
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-rekreacyjne i turystyczne;
9.8. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata;
9.9. w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok;
9.10. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Głuszyca w 2014 roku.
10.Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad.
Ad.3. Przyjęcie protokołu nr 64/2014, 65/2014, 66/2014.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – pierwszy to protokół z sesji nr 64/2014. Czy są
jakieś wnioski, spostrzeżenia do tego protokołu, uwagi? Skoro nie, przejdziemy do głosowania. Kto
z radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji nr 64/2014, proszę o podniesienie ręki do góry:
Głosowanie: za-13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuje, protokół został przyjęty. Kolejna sesja
nr 65/2014, jakieś uwagi do protokołu, zastrzeżenia, wnioski? Skoro nie, głosujemy. Kto z radnych
jest za przyjęciem protokołu z sesji nr 65/2014, proszę o podniesienie ręki do góry:
Głosowanie: za-12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – i kolejny protokół wprowadzony do
dzisiejszego porządku. Sesja nadzwyczajna w jakiej Państwo ostatnio braliście udział. Sesja nr
66/2014, czy są jakieś uwagi, wnioski do protokołu? Skoro nie, dziękuję, przejdziemy do
głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu nr 66/2014, proszę o podniesienie ręki do
góry:
Głosowanie: za-11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dziękuje, protokół również został przyjęty.
Ad.4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – dość obszerne materiały Państwo macie w tej
dokumentacji którą otrzymaliście. Pani Burmistrz, myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, uzupełni,
czy udzieli obszerniejszych wyjaśnień. Czy ktoś z radnych ma pytania co do tego punktu? Skoro nie
ma dziękuję, chyba, że Pani Burmistrz chce coś uzupełnić., dodać.
Burmistrz Alicja Ogorzelec - wszystko zostało zapisane, dziękuję.
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Ad.5. Informacja na temat wykorzystania dotacji przekazanych dla klubów sportowych
i organizacji pozarządowych.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – komisja budżetu zapoznała się z
przedstawioną informacją. Środki zostały wydatkowane w granicach obowiązującej na tamtą chwilę
uchwały budżetowej. Uwag nie mamy, proponujemy przyjąć.
Przewodniczący Komisji Oświaty Jan Chmura – my na ten temat żeśmy swoje uwagi,
spostrzeżenia przekazali 22 lutego, nic dzisiaj tutaj nowego nie możemy wnieść. Zmieniło się
jedynie to, że został wybrany nowy zarząd Włókniarza.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – Czy ktoś jeszcze z radnych ma pytania co do
tej informacji? Skoro nie, dziękuję.
Ad.6. Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
i Obrony Cywilnej.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Ela Chilińska – komisja społeczna przyjęła informację na
temat funkcjonowania Gminnego Zespołu bez żadnych uwag. Macie Państwo informację dosyć
obszerną.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – Czy ktoś z radnych ma pytania co do
zarządzania kryzysowego? Powiem państwu tak na marginesie, że przerabiam akurat temat
zarządzania kryzysowego, udręka jest niemiłosierna z tym, z sporządzaniem planu na wszelkie
ewentualności, to może przerosnąć każdego. Ale niestety, trzeba przez to przebrnąć. Dobrze, czy są
jakieś pytania co do zarządzania kryzysowego? Skoro nie, dziękuję. Witamy Panią Dyrektor
naszego OPS.
Ad.7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok.
Burmistrz Alicja Ogorzelec – szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Pani Dyrektor na komisji
spraw społecznych bardzo szczegółowo omawiała te sprawy. Także na komisji budżetu. Myślę, że
informacja ta przekazana przez Panią Dyrektor jest wyczerpująca.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Ela Chilińska – komisja społeczna także przyjmuje
przedstawione sprawozdanie z Ośrodka Pomocy bez zastrzeżeń. Wszystko wczoraj było omawiane
tak jak Pani Burmistrz mówi na komisji społecznej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – Dziękuję, czy ktoś z radnych ma jakieś
pytania? Dziękuję, czy Pani Dyrektor ewentualnie miałaby życzenie coś powiedzieć?
Dyrektor OPS Joanna Fornalska - Nie, dziękuję bardzo.
Ad.8. Informacja na temat działalności Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna za
2013 rok /działalność świetlic wiejskich/ - sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – jeśli chodzi pod względem
finansowym wydatki były wykonywane zgodnie z obowiązującym planem finansowym. Zastrzeżeń
komisja nie ma. Zaległości jakie posiadało CK co do podatku do urzędu skarbowego, na dzień 31
grudnia, zostały w roku 2014 uregulowane. Czy się mylę Pani Dyrektor?
Dyrektor CK-MBP Monika Bisek Grąz - Zostało uregulowane.
Przewodniczący Komisji Oświaty Jan Chmura – informacja z CK za 2013 rok dotyczy sfery
finansowej i nie mieści się w kompetencjach komisji oświaty, kultury i sportu.
Dyrektor CK-MBP Monika Bisek Grąz – przepraszam ale przygotowałam materiały zgodnie z
wytycznymi jeśli chodzi o kwestie finansowe. Natomiast nie było tutaj sprawozdania
merytorycznego, sądzę że ono będzie na kwiecień. Natomiast przygotowałam szczegółowo na
komisje wsi, bo takie miałam polecenie ....
Przewodnicząca Komisji Wsi Maria Sokołowska – komisja ds. wsi otrzymała od Pani Dyrektor
informację szczegółową na temat działalności świetlic wiejskich. Dokonaliśmy oceny tych
informacji 26 marca. Więc komisja ocenia pozytywnie działalność świetlic szczególnie współpracę
z radami sołeckimi i z organizacjami pozarządowymi które funkcjonują na terenach wiejskich.
Dzięki tej dobrej współpracy jest możliwość pozyskiwania środków dodatkowych. Są
organizowane dodatkowe zajęcia w czasie ferii, w czasie wakacji, są organizowane wyjazdy do
kina, na basen z tymi dziećmi. Również dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor została uruchomiona
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świetlica w Kolcach, po dwuletnich zabiegach, także dziękujemy za to. Jednak były uwagi co do
stanu jak gdyby budynku w Sierpnicy. Pomimo zabiegów Pani Sołtys nie zostały te schody
naprawione. Stan elewacji jest po prostu taki, że przestrasza. Tak więc trzeba by było coś z tym
zrobić. Jak również stan prawny tych świetlic o których mówimy od 2011 roku, nie został jeszcze
uregulowany. Nie trzeba żadnych nakładów, tylko statut powinien być zmieniony i powinny te
świetlice być włączone organizacyjne do CK, bo jest to placówka kulturalna, jak również były
zastrzeżenia co do jakości wykonanego remontu w świetlicy w Głuszycy Górnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – Ja mam takie jedno pytanie do pani Sołtys z
Sierpnicy, na jakim etapie ugrzęzła sprawa schodów?
Sołtys Sierpnicy – dowiedziałam się na spotkaniu konsultacyjnym, że już w poniedziałek w
przyszłym tygodniu ekipa wchodzi, będą remontowane schody.
Ad.9. Podjęcie uchwał:
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń – w tym momencie oddam prowadzenie
mojemu Zastępcy.
Ad.9.1 w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014;
Skarbnik Alicja Pyszka - proszę Państwa przede wszystkim chciałam prosić o wpisane jednego
słowa w treści uchwały pod sformułowaniem planowane wydatki bieżące jest napisane planowane
wydatki, bez słowa majątkowe. Proszę to wprowadzić. To jest w kwocie 2.937.000,00 zł, zabrakło
słowa majątkowe. Proszę Państwa i w ramach autopoprawki po wczorajszych dyskusjach na
komisji budżetu, proszę o wprowadzenie autopoprawki w załączniku wydatki inwestycyjne. W
dziale 010, rozdział 01078, paragraf 6050 nie było zmian w propozycji, w projekcie, natomiast
prosimy o wprowadzenie zmniejszenia, zmiana zmniejszenie o 150 tys. Po zmianie wartość będzie
wynosić 150 tys. W dziale 801, rozdział 80101, paragraf 6050, przed zmianą było 300 tys. budowa
boiska, proponowana zmiana wynosiła -216 zmniejszenie, natomiast autopoprawka zero. Proszę tą
kwotę wykreślić, czyli po zmianie zostanie wartość pierwotna czyli 300 tys.zł. W tym samym
dziale, w rozdziale 80130, przed zmianą było 300 tys., proponowana zmiana była zero, w tej chwili
proponujemy zmniejszenie o 66 tys. na zadanie termomodernizacja budynku. Wartość po zmianie,
czyli zmniejszenie 66 tys., wartość po zmianie 234 tys. Pozostałe wartości zarówno w
poszczególnych działach, jak i wartość ogólna nie ulegają zmianie. Propozycja zmiany
spowodowana była tym, że w trakcie dyskusji nad zadaniami, które są wykazane jako wydatki
inwestycyjne w 2014 roku, po otrzymaniu przez gminę promesy na trzy zadania, komisja i
przedstawiciele organu wykonawczego Pani Burmistrz, jako organ wykonawczy, podjęli decyzję o
zostawieniu tych wszystkich trzech zadań, które macie państwo w propozycji, czyli zmiana
wartości wydatków na most Kłodzka 97, wprowadzenie nowego zadania odbudowa mostu przy
Kłodzkiej 89A, natomiast zmniejszenie planowanych nakładów wydatków na odbudowę muru
oporowego w cieku R-20. W związku z tym, że promesa nie zabezpiecza 80%, tak jak gmina
występowała o dofinansowanie w wysokości 80% a 20% środki własne, w związku z tym nie stać
gminy na dofinansowanie w tym momencie wartości 150 tys., ponieważ tylko i wyłącznie promesa
gwarantuje 150 tys., a miało to być 240, do 80% wartości zadania. Tyle jeżeli chodzi o propozycje
autopoprawki do projektu zmian budżetu.
Burmistrz Alicja Ogorzelec – szanowni Państwo chciałam jeszcze poinformować Państwa którzy
nie uczestniczyliście, nie jesteście członkami komisji budżetu, że na ten ciek R-20 wystąpiliśmy
jeszcze do Ministra Administracji i Cyfryzacji i do Wojewody o zabezpieczenie dodatkowych
środków, żeby gmina nie musiała tyle pieniędzy wydatkować na ten ciek R-20. Otrzymaliśmy już
odpowiedź i pisze tutaj wojewoda, że jeszcze na te promesy, które były przyznawane gmina, nie
zostały przeprowadzone przetargi, w związku z czym nie wiedzą ile będzie oszczędności po
przetargowych. Ale w ostatnim zdaniu tego pisma pisze :”jednocześnie zapewniam, że w przypadku
pozyskania od Ministra Administracji i Cyfryzacji informacji o środkach, które mogą zostać
wykorzystane do realizacji zadań na terenie województwa dolnośląskiego, Państwa wniosek
zostanie rozpatrzony zgodnie z obowiązującą procedurą”. Także miejmy nadzieję, że jeszcze
pieniądze byśmy dostali na ten ciek R-20.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – autopoprawki o których mówiła Pani
Skarbnik zostały ustalone na wczorajszym posiedzeniu komisji budżetu. Po przedstawieniu tych
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autopoprawek komisja budżetu nie jednogłośnie na punkty zadecydowała zaproponować przyjęcie
proponowanego projektu uchwały po dokonanych zmianach. W głosowaniu 2-za, 1-przeciw, 2wstrzymujące się.
Radna Maria Sokołowska – chciałam zapytać, bo praktycznie ten ciek R-20 został zrobiony,
zostały zrobione prace. Natomiast te 150 tys. na co jest przeznaczone, na jaki zakres robót, czy
mamy kosztorys na te roboty?
Burmistrz Alicja Ogorzelec – jest już informacja i mamy zakres jaki chcemy wykonać, ale to
wczoraj było też wyjaśniane na komisji budżetu, że to jest ta część która, nie przy zabudowaniach
gospodarczych, tylko część, która zabezpieczała drogę powiatową żeby nie runęła.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech - czy jeszcze ktoś w sprawie tej uchwały? Nie
widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Głuszyca na rok 2014. kto z radnych jest za przyjęciem tejże uchwały, proszę o podniesienie ręki:
Głosowanie: za-6, przeciw – 8, wstrzymujących się – 0.
Rada Miejska nie podjęła uchwały.
Ad.9.2. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na
lata 2014-2029;
Burmistrz Alicja Ogorzelec – ja jeszcze proszę Państwa chciałabym bo było już głosowanie
rozumiem, teraz wieloletnia prognoza. Czy to znaczy, że tych zadań na które dostaliśmy promesę
nie będą realizowane. Tak, nie przyjmujemy ich, tak mogę to rozumieć? Nie wiem kto z Państwa mi
odpowie, bo tutaj tak jak mówię, proszę Państwa dostaliśmy 500 tys., to są 100% środki na
wybudowanie dwóch mostów. Koszt gminy to jest w granicach 17 tys. zł. I my odrzucamy dwa
mosty w Głuszycy Górnej popowodziowe i takie pieniądze. No czegoś tutaj nie rozumiem.
Dziękuję bardzo.
Pan Mecenas Artur Nazimek – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, Pani Burmistrz, dla Państwa
informacji, ponieważ uchwała w sprawie WPF-u jest zawsze skutkiem przyjętej uchwały, albo
zmiany do uchwały budżetowej, to w tej chwili przyjmowanie tej uchwały spowoduje pewien
dysonans i rozdźwięk, więc właściwie nie ma innej możliwości, z ostrożności tutaj mówię, jak
odrzucenie tej uchwały, bo ona nie będzie kompatybilna z aktualnym stanem budżetu. Bo WPF jest
zawsze skutkiem zmian w budżecie. Jeśli Państwo nie wprowadzacie zmian w budżecie, no to nie
należy przyjmować uchwały o WPF-ie.
Radna Maria Sokołowska – ja chciałam powiedzieć dlaczego nie głosowałam za tą uchwałą
budżetową, dlatego może żeby wyjaśnić sprawę, ponieważ wiemy jaka jest sytuacja finansowa
gminy. Komisja rewizyjna otrzymała dokumenty, sprawozdania z wykonania wydatków Rb28s i
wyraźne są dane, gdzie gmina wchodzi z zobowiązaniami za rok 2013, 4.400.000,00 zł. Do tego
dochodzą jeszcze zobowiązania z tytułu kredytów to jest ok. 12 milionów, czyli stan gminy
wymaga raczej oszczędności a nie zwiększania jeszcze wydatków. Tu jest prośba taka żeby jednak
wstrzymać się z wydatkami, żeby zaoszczędzić pieniądze ponieważ będziemy w takiej sytuacji, że
na koniec kadencji będą to naprawdę wysokie zobowiązania i w takim stanie zadłużenia będziemy
zostawiać całą gminę. Nie można bez końca zadłużać gminę, bo nie będzie z czego spłacać. Wiemy
jak wygląda sprawa dochodów. Dlatego nie głosowałam za budżetem.
Burmistrz Alicja Ogorzelec – Ja adwocem, proszę Państwa dostajemy 200 tys. zł za darmo
pieniędzy. Koszt gminy to jest 17 tys. zł. Jakie to jest zadłużanie gminy? Gdzie, kiedy będzie gminę
stać, żeby zrobić most za 200 tys. zł. przy takich potrzebach mieszkania jak tutaj jest. To tyle miała
do powiedzenia. Dziękuję.
Radna Maria Sokołowska – A jaki jest koszt budowy tego mostu, który wchodzi jako dodatkowe
zadanie w Głuszycy Górnej, gdzie nie mamy ani dokumentacji ani nie mamy kosztorysu. Więc jak
można głosować jeżeli my mamy więcej niewiadomych, jak informacji na ten temat. Nie ma
kosztorysu, zresztą na R-20 jest to samo.
Burmistrz Alicja Ogorzelec – proszę Państwa żeby zrealizować zadanie musimy mieć je w planie.
Zrobiliśmy rozeznanie na kosztorys i proszę Państwa wpłynęły oferty, bo to mogliśmy zrobić bez
kosztowo, projekt by kosztował 12 tys.zł, natomiast inspektor nadzoru 5 tys., czyli razem 17 tys.
Radna Maria Sokołowska – ale koszt zadania.
Burmistrz Alicja Ogorzelec – po przetargu.
5

Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow - Pani Burmistrz, szanowni Państwo, koszt
zadania jest wyszacowany, bo skoro nie mamy kosztorysu to wiadomo nie mamy dokładnie
określonej kwoty. One zostały wyszacowane na podstawie kosztów, które są dostępne z zadań
wykonanych, są oszacowane i podane w projekcie budżetu 186 tys.
Radna Maria Sokołowska – pani burmistrz mieliśmy już takie sytuacje, gdzie koszt był
oszacowany, były kwoty określone w budżecie i potem trzeba było te kwoty zwiększać.
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow - Ale to jest normalne przy inwestycjach
Pani Przewodnicząca, niczego nowego Pani nie powiedziała w tej sprawie.
Burmistrz Alicja Ogorzelec – Ja tylko chcę Państwu powiedzieć, że jest to przykre i z
niekorzyścią dla mieszkańców, tym bardziej, że ten most przy 89A, którego państwo nie
wprowadziliście, to jest budowa mostu z kawałkiem drogi, to jest most tutaj ten jak państwo nie
wiecie do Pana Duraka gdzie mieszka. To jest jeszcze ten jeden most który został i ten 97, to jest
przy szkole.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Sprawę słuszności decyzji zawsze oceni czas
i czas pokaże...
Radny Marek Masiuk – ja bym prosił, Tomasz może wybronisz swoją opinię, jako gospodarz.
Sołtys Tomasz Grygianiec – Te dwa mosty trzeba zrobić, tam barierek nie ma i ciężkim sprzętem
nie dojadą do pola, tam jeżdżą duże ciągniki z przyczepami, wożą siano rolnicy. Koniecznie trzeba
zrobić. Tam jest tak podmyte ,że jak większy ciągnik wjedzie to na pewno się zawali. Tak samo ten
przy 97, tam pokupowali działki, wożą tam sprzęt bo budują domki letniskowe i nie maja jak
dojechać. Jest tak profilowany ,że dużym samochodem tam nie wiedzie.
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow- Szanowni państwo ja jeszcze chcę
przytoczyć część dyskusji z wczorajszej komisji, ta zmiana, która była w budżecie zaproponowana,
żeby jak państwo wiecie było 300 tysięcy w projekcie planu na cieku R20, że ona została
powiększona o 150 jak gdyby zabezpieczenie, żeby komisja też wiedziała, że póki nie pozyskamy
ewentualnie dodatkowych kosztów jest nawet taka propozycja żeby z cieku R20 czyli z tych
pieniędzy, które pozyskaliśmy od ministra przesunąć na te dwa mosty. Nawet do tego stopnia żeby
zrobić dwa mosty, bo jednego mostu nie mamy w planie. Pozyskaliśmy środki z uwagi na to że one
były w klęskach i pod tym kątem. Natomiast nie przyjecie w ogóle tych zadać jest dla mnie
niezrozumiałe. Podzielam zdanie Pana sołtysa i chcę powiedzieć, że tamten most który był
realizowany w ubiegłym roku też w Głuszycy Górnej myśmy mieli tego typu sytuacje ,że
przychodził Pan mieszkaniec obiektu, który nas ciągle straszył, że przyjedzie i wyleje ścieki z
szamba pod Urząd i może wtedy się zainteresujemy. Mimo, że my prowadziliśmy to zadanie i
przygotowywaliśmy się do realizacji jego.
Radny Bernard Szostak- Kosztorys jest proszę Panią na 97 tysięcy złotych, taki był kosztorys.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Na 97 z tego co mi wiadomo, był kosztorys
robiony w roku ubiegłym, inwestycja zaplanowana w roku ubiegłym, nie została wykonana w roku
ubiegłym ze względu na brak środków.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- W 2013 roku było wykonane i zapłacone12 tysięcy
Radny Jan Chmura – Mi się wydaje, że po argumentach sołtysa wsi należało by do sprawy
jeszcze wrócić, w dodatkowych wyjaśnieniach Pani Zastępcy. Są to ważne rzeczy. Skoro mamy
stracić 200 tysięcy i nie zrobić bardzo potrzebnych dla Gminy rzeczy to coś tu jest nie w porządku.
Pewne rzeczy zostały zmienione w budżecie i wydaje mi się że sprawa wymaga ponownego
rozpatrzenia.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Bardzo mądra była decyzja komisji budżetu i to zabezpieczało
wszystkie te argumenty tak że proszę Państwa chciała bym być dobrze zrozumiana, ja się nie
upieram żeby to było, ale szkoda odpuścić takiej okazji. Te pieniądze musimy oddać do wojewody,
on się tylko będzie cieszył, że będzie miał dodatkowe oszczędności z niewykorzystanych funduszy.
Radny Bernard Szostak- Ja bym proponował przybliżyć kosztorys tego wykonania i następną
sesje zrobić nadzwyczajną i będzie to do przyjęcia. Ja będę głosował za.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Pozwolę sobie powiedzieć tylko jedną rzecz,
nie będę się rozwodził. Nie tylko most był w tym projekcie budżetu, nie pasowały mi inne zapisy w
tym projekcie dlatego głosowałem przeciwko.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- przechodzimy do głosowania w sprawie
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następnej uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029
kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki:
Głosowanie: za-6, przeciw – 8, wstrzymujących się – 0.
Rada Miejska nie podjęła uchwały.
Dziękuje przechodzimy do kolejnej uchwały
Ad.9.3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki;
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Dziękuję Panie Przewodniczący, wysoka Rado w grudniu 2009 roku
weszła ustawa o funduszu sołeckim, która pozwala radą gminy na tworzenie funduszów sołeckich i
tutaj została przygotowana taka uchwała i proszę państwa o przyjęcie. Była też omawiana na
komisji, nie było tutaj jakiś zastrzeżeń i prosiła bym o przyjęcie.
Pan Mecenas Artur Nazimek- Panie Przewodniczący, Pani burmistrz, wysoka rado na dniach ta
ustawa uległa zmianie, z dnia 13 marca tego roku tj. dziennik ustaw, który wprowadził w znacznie
poszerzonym brzmieniu tą ustawę, ona weszła wżycie 19. Projekt uchwały był do rady skierowany
10 marca, więc jeszcze wtedy w aktualnym stanie. Takie niespodzianki od czasu do czasu mamy,
ale zmiana w zasadzie dotyczy tylko podstawy prawnej i pewnego fragmentu, który mówi o tym ,że
raz podjęta uchwała nie będzie Państwa zmuszała do podejmowania uchwał corocznie i tu wreszcie
objaw rozsądku naszego ustawodawcy. W związku z tym prosił bym o dokonanie korekty w
podstawie prawnej uchwały
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- czy zmieniły się ewentualnie jakieś inne
zapisy związane z przydzielaną kwotą?
Pan Mecenas Artur Nazimek- Nie. Tam jest według pewnego wyliczenia, to już służby Urzędu
zrobią wyliczenie. A więc w podstawie prawnej zamiast art.1 ust. 1, art.2 ust.1 i ust.3 brzmiały one
w następujący sposób: Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie Gminy środków
stanowiących fundusz podejmując uchwałę w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na
wyodrębnienie funduszu. Ust.3 uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma
zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku w którym została podjęta. A
więc Państwo raz podejmując tą uchwałę w latach następnych nie będziecie musieli tego robić
chyba że uznacie żeby z tego funduszu zrezygnować i wtedy będzie odrębna uchwała w tej sprawie.
I w oznaczeniu dziennika ustaw: Dziennik ustaw z 2014 roku proszę numer 52 wykreślić bo to
jeszcze według starej podstawy pozycja 301. W związku z takim zapisem ustawy też jest potrzeba
wykreślenia słów na rok 2015 w paragrafie 1 uchwały, ponieważ będzie ona dotyczyła wszystkich
lat. I brzmienie będzie: Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki. Bez wskazywania daty bo będzie to raz na przyszłość.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Proszę Państwa Pan Mecenas zmienił podstawę prawną tak ,że
proszę Państwa o przyjęcie.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – Komisja proponuje przyjąć projekt
uchwały. Jeśli chodzi o prace komisji jeszcze była informacja, że za 2013 rok fundusz nie został
wykorzystany w pełnej kwocie.
Radna Maria Sokołowska- Komisja do spraw wsi również wnioskuje o przyjęcie tej uchwały.
Mamy nadzieje, że już w następnej kadencji będzie ta uchwała normalnie realizowany i nie będzie
takiej sytuacji, że pieniądze przepadną. Chociaż jest w tej chwili problem, mam nadzieje że Pani
Burmistrz wyjaśni jeżeli chodzi o Łomnicę, bo się okazuje że w tej chwili nie mamy działki i środki
znowu mogą przepaść w 2014 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Dziękuję, czy ktoś jeszcze w tej sprawie
chce zabrać głos? W takim razie przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki:
Głosowanie: za-14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
Dziękuje przechodzimy do kolejnej uchwały
Ad.9.4. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Szanowni Państwo po analizie szczegółowej tego projektu uchwały
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na komisji budżetu chciała bym zgłosić autopoprawkę ponieważ tutaj były zapisane całe działki a
powinno być część działki. To jest sprawa gruntów w naszych miejscowościach, w naszych
sołectwach. Lokalna grupa działania zaproponowała gminie ze środków swoich własnych,
pozyskała je z programów, ustawienie na naszym terenie wiat turystycznych. Takie miejsca zostały
wyznaczone, umowa została podpisana z LGD tylko na trzy lata na tyle na ile ja mam uprawnienia
natomiast LGD proponuje przedłużenie tego okresu, ponieważ okres trwałości projektu... jest 7 lat.
Proszę państwa o wprowadzenie autopoprawki i o przyjęcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – Autopoprawka jest wypracowana na
komisji i dokończę swoją wypowiedź jeśli chodzi o decyzję komisji budżetu. Chciałem powiedzieć
że na komisji mieliśmy problem jeśli chodzi o Łomnicę i wieś Grzmiąca z tego co się orientuję to
jeśli chodzi o lokalizację we wsi Grzmiąca sołtys wskazał taka lokalizację. Jest to uzgodnione z
sołtysem, jeśli chodzi o obręb w Łomnicy na komisji budżetu padło zapewnienie, że zostanie
wskazana nowa lokalizacja... plac zabaw. Ja teraz nie pamiętam jaki to był numer działki, mogłaby
mi Pani Burmistrz przypomnieć... dwie działki 31/5, 31/6 i zwraca uwagę wiceprzewodniczący rady
na problem związany ze spadem tej działki. Pan Poniewierski wyjaśnił, że w przypadku
prowadzenia prac budowlanych ten teren będzie wyrównany do takiego poziomu, żeby ten plac
zabaw mógł tam powstać. Po zapewnieniu takim ze strony Pani Burmistrz na komisji dzisiaj tego
nie słyszałem i myślę że Pani Burmistrz podtrzyma swoje stanowisko oficjalnie na sesji rady
miejskiej. W przypadku gdy ta lokalizacja zostanie potwierdzona przez Panią Burmistrz Radnym na
Sesji komisja wnioskuje o przyjęcie proponowanego projektu uchwały zaznaczyć jeszcze należy ,że
koszt jednej wiaty tj. ok 20 tysięcy więc 5 wiat tj.100 tysięcy. Sądzę że stowarzyszenie LGD
Partnerstwo Sowiogórskie pewnie by się nie zdecydowało na stawianie tych wiat na terenie Gminy
Głuszyca jak byśmy z tego stowarzyszenia wystąpili. Więc nie ponosimy kosztów w kwocie 100
tysięcy zł z budżetu Gminy Głuszyca, wnosimy oczywiście składkę członkowską i myślę że na rok
2014 ta składka członkowska nam się zwróci. Takie wiaty, które będą postawione będą zwiększać
atrakcyjność turystyczną naszej gminy.
Radna Maria Sokołowska- Ja mam pytanie do Pani Burmistrz, czy lokalizacja tych wiat była
uzgadniana z radami sołeckimi, z sołtysami?
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Tak, była uzgadniana, mamy pisma wysyłane do sołtysów, akurat to
jest sobota i nie mogę przedłożyć dokumentów, ale zajmowała się tym osobiście pani Basia
Miszczuk i ma potwierdzenia wysyłanych pism i uzgodnień z sołtysami
Sołtys Barbara Sokołowska – Ja chciałam zapytać czy działka nr 79 w obrębie Kolc to jest działka
po byłym placu zabaw ?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Tak, były plac zabaw. Tylko teraz pytanie
jedno, bo tutaj widzę w planie Kolc, zagospodarowanie tego placu. Czy będzie zagospodarowany
z funduszu sołeckiego czy przez stowarzyszenie.
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow- Szanowni państwo, wiaty które będą
w niektórych miejscowościach w pobliżu placów zabaw to one zajmują tylko 14 metrów, więc
można je traktować jako uzupełnienie tych terenów
Sołtys Tomasz Grygianiec – w Głuszycy Górnej działka nr 332?
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- To jest działka już na Granicznej po prawej
stronie, tam jest działka ok hektara i 25 arów, ale to tylko część działki.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – Szanowni Państwo jeśli chodzi o ten
projekt uchwały, ten grunt, te działki (części działek) już są objęte umową użyczenia na trzy lata,
więc przez najbliższe trzy lata te części działek są wydzierżawione czy użyczone i to się nie zmieni.
Żeby stowarzyszenie mogło postawić wiatę za środki unijne musi pozyskać wiaty i postawić za te
środki. Ta wiata musi stać co najmniej pięć lat, bo taka jest trwałość projektu i teraz pytanie, czy my
chcemy te wiaty czy damy na trzy lata ten grunt za darmo, w cudzysłowie bo musimy wnieść
opłatę członkowską, ale stawiają wiaty i teraz musimy podjąć decyzję czy my w ogóle chcemy czy
przez trzy lata ma ten grunt stać.
Radna Maria Sokołowska- Radni nie maja nic przeciwko stawianiu , tylko chodzi o konsultacje
bo się okazuje ,że niektórzy sołtysi nie wiedzieli
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Szanowni państwo, ale z drugiej strony, że tak
wtrącę do sołtysów między innymi to stowarzyszenie jest zainteresowane postawieniem wiat
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wdanym miejscu bo to oni pozyskują środki i wybrali takie miejsce jakie im się podobało.
Sołtys Barbara Sokołowska – Myśmy wskazywali miejsce jako sołtysi, nie mam akurat
dokumentów...
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Czy wszyscy sołtysi wiedza gdzie mają te
wiaty stanąć. Wiecie. Ja jeszcze mogę zapewnić, że rozmawialiśmy i to dość długo na temat terenu
na plac zabaw, zaproponowano to co Pan Radny Szymański tutaj przedstawił i prosimy o opinię
rady sołeckiej, czy wy się zgadzacie. Czy będzie wam to odpowiadało?
Sołtys Julianna Mlazga – Ja ze swojego punktu widzenie mogę tylko powiedzieć, że
zaproponowane działki naprawdę potrzebują większego kosztu, działkę, którą ja proponowałam to
była działka 34/2. Była naprzeciwko boiska i myślę, że mniejsze koszty ponoszenia jej, część tej
działki tylko samą część przy ulicy tam tylko wystarczyło zrównać ten teren, a myślę że działki
które są wytyczone, tam jest bardzo duży spad i trzeba bardzo dużo nakładu. Wiemy również że tam
jest rura odpływowa, gdzie przy większych deszczach przepływa duża część wody.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Ja tylko odnośnie Pani sołtys, myślę że skoro już w ten sposób
rozmawiamy, że jest miejsce wskazane przez nas, Pani wskazała inne, myślę że na roboczo byśmy
usiedli z planem i przegadali to, albo na komisjach jak państwo sobie życzycie, my jeszcze projekty
sprawdzimy tą działkę o której Pani mówi i wybierzemy.
Radna Maria Sokołowska- Pani burmistrz myśmy dostali odpowiedz, że ani na tej działce 34/1
o której mówi Pani sołtys, ani na tej działce która była wcześniej 166/4 nie można budować,
ponieważ jest to w projekcie Góry Słodnej, czyli tutaj odpada sprawa tych dwóch działek
i prawdopodobnie znowu pieniądze z Łomnicy przepadną.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Dlatego zaproponowałam, na roboczo żebyśmy sobie usiadły i to
dokładnie omówiły.
Sołtys Julianna Mlazga – Jeżeli mamy tą odpowiedz na działkę 166/4 ona też miała wypadać pod
zabudowę tej wiaty i w tym momencie nie możemy. Ja wiem, że ta wiata nie jest stałym elementem
i myślę że można by było tam postawić.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Dobrze Szanowni Państwo, sprawę
wyjaśnimy później jeżeli chodzi o plac zabaw a Pani burmistrz zapewnia, że zrobi wszystko ze
swojej strony żeby plac zabaw powstał. Będziemy wszyscy pamiętać, że takie zapewnienie
otrzymaliśmy. Teraz przechodzimy do głosowania. Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości
gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata, to jest uchwała, która dotyczy właśnie tych części działek
na budowę wiat.
Kto z szanownych państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki:
Głosowanie: za-14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Jednogłośnie, dziękuję.
Dziękuje przechodzimy do kolejnej uchwały
Ad.9.5. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- przygotowany został projekt uchwały o wyrażenie przez państwa
zgody na wydzierżawienie części działki 151 w Głuszycy Górnej na okres dłuższy niż trzy lata,
wystąpił o to dzierżawca, który prosi o przedłużenie ze względu na to, że pobiera dopłaty do
użytkowania tej działki. Użytkuje u nas mieszka w Nowej Rudzie.
Radny Bernard Szostak- A płaci u nas podatki ?
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Od działki płaci u nas.
Radny Bernard Szostak- To nie ma sprawy.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Proszę o przyjecie
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – Komisja budżetu proponuje przyjąć
projekt uchwały
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Czy ktoś z radnych ma pytanie do tej
uchwały, nie widzę. Jest to uchwała na okres pięciu lat. Przystępujemy do głosowania uchwały
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lat . Kto jest
z szanownych radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki:
Głosowanie: za-14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Przyjęta jednogłośnie
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Szanowni Państwo wniosek 10 minut przerwy
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Ogłaszam 10 minut przerwy.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Przystępujemy do kontynuacji. Następny
projekt uchwały
Ad.9.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Przygotowana została dla Państwa uchwała o przystąpieniu do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to zmiana przygotowana na
wniosek osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą na
Sienkiewicza,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- jest to na samym początku Głuszycy jak
wjeżdżamy po prawej stronie.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- To tez jest na wniosek, państwo się zwrócili, że chcą
przeklasyfikować grunt jest w planie zagospodarowania zapisany jako rolny, oni chcą tam zrobić
jako działkę budowlaną, jest to korzystne dla gminy ponieważ są to wyższe podatki od działki
budowlanej a nie grosze od działki rolnej. Proszę o pozytywne przegłosowanie tej uchwały
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – Komisja proponuje przyjąć
przedstawiony projekt uchwały
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Ten teren jest graniczny z drogą wojewódzka
i wczoraj na komisji budżetu było to tez poruszane. Rozmawialiśmy z Panią Burmistrz żeby miała
na uwadze o wystąpienie o środki i podjecie działań w sprawie budowy pobocza. To jest koniec
Głuszycy, początek Jedliny. W Jedlinie jest pobocze, jest chodnik a na tym terenie, obok tej działki
nie ma już pobocza. Prosiliśmy o rozpoczęcie działań, żebyśmy mogli dla bezpieczeństwa naszych
mieszkańców myśleć o tym i ewentualnie wybudować tam pobocze.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- W tej kwestii budowy ewentualnego chodnika występowaliśmy już
do Dolnośląskiej Dyrekcji Dróg i Kolei ponieważ oni są właścicielami tej drogi i to jest ich
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, wybudowanie pobocza. Były dwukrotne wystąpienia
w 2011 roku, odpowiedz negatywna. W tym roku też były, zresztą na wniosek Pana Radnego
Chmury także też była negatywna. Zaproponowałam rozwiązanie takie, że jak nie budowa chodnika
to może barierki takie jak są „pod słońcem” żeby było bezpieczniej. Od Tomka też wiem, że w
weekendy ruch tam jest niesamowity. Może uda się to przeskoczyć będziemy dalej próbować
rozmawiać ale tak jak mówię możemy tylko prosić bo nie jest to gminny grunt.
Radna Maria Sokołowska- Nie doczytałam tutaj kto będzie pokrywał koszty przekształcenia
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow- Właściciele, wnioskodawcy
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu
uchwały. Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania.
Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem tej uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszycy
proszę o podniesienie ręki:
Głosowanie: za-14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Jednogłośnie, dziękuję. Uchwała została przyjęta.
Przystępujemy do kolejnej uchwały
Ad.9.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/1, 23/2, 24, 26 we wsi
Łomnica, przeznaczonych na cele mieszkaniowo-rekreacyjne i turystyczne.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Szanowni Państwo to o czym zaczęłam mówić wcześniej. Uchwała
została przygotowana na wniosek dwóch właścicieli działek, którzy wybudowali się właśnie w
Łomnicy i wnioskowali o zmianę dotyczącą zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, a
mianowicie dopuszczenia lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i to w tym celu plan nie
przewiduje. W tym celu konieczna jest zmiana planu, też na koszt państwa. Tylko prosiła bym o
wniesienie autopoprawki, bo uchwałę przygotowywał pracownik i zapisał całe działki a tam jedna
działka została podzielona i dlatego zostało to uzupełnione. Jest to korzystne, 24 działka została
podzielona i 23. W związku z tym prosimy Państwa o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Tutaj bym prosił Panią Zastępcę Burmistrza,
przy analizie strona 1 bo tu chyba jest błąd: obecnie obowiązujący miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek i tu są wymienione działki i tu ktoś wstawił
numery działek, które są drogami 22 i 25.
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Burmistrz Alicja Ogorzelec- tak bo taki jest zapis w tym planie, który obowiązuje, dlatego to
musiało być tak zapisane.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- I tutaj miał bym jeszcze jedno pytanie, czy te
działki wyszczególnione maja dostęp do drogi publicznej przez drogi publiczne 22, 25, 27. Na
skorygowanej mapce mamy, że nie wszystkie działki 23, 23/6,23/7 raczej nie maja. Ja mam taka
prywatną prośbę, żebyśmy zostali na komisji budżetu poinformowani czy właściciele działek 23/6
i 23/7 mają podpisaną jakąś umowę z właścicielem działki 23/5 na służebność przejazdu. Żeby
później nie było jakieś konfliktów.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – Po wniesieniu autopoprawki, komisja
proponuje przyjąć przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Czy ktoś z radnych ma pytanie do tej
uchwały, nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr
18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3 i 26, 22, 25 we wsi Łomnica, przeznaczonych na
cele mieszkaniowo-rekreacyjne i turystyczne. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu
uchwały proszę o podniesienie ręki do góry.
Głosowanie: za-14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Jednogłośnie, dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przystępujemy do kolejnej uchwały.
Ad.9.8. kolejny projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres
dłuższy niż 3 lata.
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow- Szanowni Państwo ten projekt uchwały
jest na wniosek osoby, która już wydzierżawiała tę działkę, jest od 2006 roku użytkownikiem
i w związku z tym jest propozycja o przedłużenie wydzierżawienia części działki numer 42 na okres
do 5 lat. Proszę o przyjecie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – komisja budżetu proponuje przyjąć
przedstawiony projekt uchwały.
Radna Maria Sokołowska- Czy działka jest użytkowana rolniczo
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow- tak
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- O jakiej działce mówimy ?
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Działka numer 42 między Sierpnicą
a Kolcami, tam gdzie taki skrót jest za laskiem, wyjście koło świetlicy w kolcach.
Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres
dłuższy niż 3 lata. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie
ręki do góry.
Głosowanie: za-14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.9.9. kolejny projekt w sprawie w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2014 rok.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- wchodzi pod obrady ponownie ta uchwała, była już przez Państwa
głosowana, ale nadzór wojewody ja uchylił trzeba było ją poprawić i to jest ta poprawiona. Była
szczegółowo omawiana na komisji spraw społecznych, był Pan Piotr Wasik. Jak trzeba będzie
szczegóły to myślę ,że tutaj Pan mecenas nam podpowie. Prosiła bym o przyjęcie tej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – komisja budżetu proponuje przyjąć
przedstawiony projekt uchwały jest już bardzo późno i czas najwyższy żeby były przeprowadzone
konkursy i wydatkowane środki stowarzyszenia na nie czekają.
Radna Maria Sokołowska- Ja do Pana mecenasa Czy ta uchwała nie jest publikowana w dzienniku
województwa dolnośląskiego.
Pan Mecenas Artur Nazimek- Nie, powody uchylenia były inne, było ich bardzo dużo i ta
uchwała była uchylana w mniej więcej połowie samorządów na terenie całego województwa.
Rozmawiamy ze sobą pracując w tej branży i dochodzimy do wniosku, że zmieniła się obsada
prawna u Pana Wojewody. Nowi prawnicy patrzą na to zupełnie inaczej, bo taka ilość zmian jaka
została zaproponowana w uchyleniach nadzorczych na to wskazuje i częstotliwość tych uchwał,
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które zostały uchylone. Powodem uchylenia nie była kwestia prawa miejscowego tylko innego
spojrzenia na tą materie jaka zaprezentowali nowi radcowie pracujący w wydziale nadzoru.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Przystępujemy do głosowania uchwały w
sprawie programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego
projektu uchwały proszę o podniesienie ręki do góry.
Głosowanie: za-14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
9.10. i ostatni projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głuszyca w 2014
roku.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Prawo nakłada na radę obowiązek uchwalenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, taki projekt uchwały został
przygotowany też była sprawa omawiana na komisji spraw społecznych, jest tutaj obecna Pani
Jadzia Matysiak, która się tymi sprawami zajmuje więc jak będą jakieś pytania to proszę i proszę o
przyjęcie.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Ela Chilińska – komisja budżetu proponuje przyjąć
przedstawiony projekt uchwały bez zastrzeżeń.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – Ja miał bym taką prośbę, bo wiemy że
nie jest podpisana umowa z żadnym schroniskiem i trudno realizować te zadania więc należało by
w mojej ocenie ustalić jakie koszty byśmy musieli ponosić jeżeli jakiekolwiek schronisko by się
zgodziło na przyjmowanie tych zwierząt i zastanowić się nad przesunięciami w uchwale
budżetowej z tego względu że na naszym terenie coraz więcej pojawia się zwierząt bezdomnych
szczególnie psów i problem ma i policja i gmina. Jest to zadanie własne naszej gminy i należało by
się zastanowić jak znaleźć na to pieniądze.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Gmina podejmuje wielokrotne próby w tym roku do 10 chyba
schronisk wystąpiliśmy z prośbą o podpisanie z Gminą Głuszyca umowy na dostarczanie psów. Jest
to bardzo duży problem dla gminy jeśli się okazuje taka sytuacja występuje, zgłosimy bezdomnego
psa a miejsc w schroniskach nie ma tu na dolnym Śląsku i wiezie ktoś nad morze do schroniska , to
są ogromne koszty. Odpowiedziało nam jedno schronisko na dziesięć, które zaproponowało
dramatyczne koszty miesięczne bez względu na to czy dostarczamy psy czy nie, a później jak
dostarczymy to jeszcze za każdy dzień była opłata za tego psa. Było spotkanie w starostwie
powiatowym i tematem zajmuje się starosta. Wyszukał teren w Boguszowie Gorcach i będą się
ubiegać o środki finansowe, będzie robiony projekt i takie są plany budowania schroniska dla gmin
ościennych. Kiedy to będzie nie wiemy, wszyscy mówią że budowa schroniska i uzgodnienia są
większe niż budowa przedszkola, bo odległości, uciążliwość itd...szybciej się załatwi pozwolenie na
wybudowanie przedszkola niż schroniska, ale temat jest podjęty na tą chwile jest ta uchwała
ponieważ jest to obowiązek prosimy o podjęcie.
Radny Jan Chmura- W przyszłości należało by się zastanowić nad podatkiem od psów, dużo
bogatsze miasta pobierają ten podatek, myśmy zrezygnowali ale koszty są bardzo duże.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Były podejmowane próby jeszcze za Wojtka, ale była to sprawa taka,
że wtedy kiedy były koszty podatku od psów to wtedy psy były wyrzucane albo nie rejestrowane.
Rozwiązaniem by były czipy.
Radna Barbara Jelewska- To tak przy okazji co by zrobić dla naszego bezpieczeństwa i czystości
kiedyś już proponowałam takie tabliczki rozwieszać, bo jednak to idą właściciele, smycze rozciągną
i nie patrzy czy to chodnik czy trawnik. Odwracają głowę w drugą stronę i udają że nie widzą.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- tabliczki są jakimś rozwiązaniem, tylko problem jest taki, że Gmina
nie ma straży miejskiej i trzeba wtedy pilnować i jakieś sankcje nakładać.
Radny Bernard Szostak- ja mam taka prośbę ja wziąłem psa, który był z wypadku, rozwalił się
dom i wziąłem psa. Czyli ja mam za niego... za to że mój pies, zresztą psy są ogrodzone, są
karmione. Jeżeli ja mam płacić od kilku psów to nikt tych psów nie weźmie. Sama Pani Burmistrz
widziała że ja mam dwóch psów. Jeden jest kaleka...
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Była kiedyś tak uchwała, że nie za każdego psa tylko za jednego
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i byli zwolnieni jak dobrze pamiętam gospodarze. Wałbrzych opodatkował osoby które mają psy
i zrezygnowali z tego podatku ponieważ koszty egzekucji i obsługi przewyższały zyski.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Ja tutaj mam w postanowieniach ogólnych
,to kieruję do Pana sołtysa z Głuszycy Górnej, Pan Tomasz sesję czy dwie temu zgłaszał problem
weterynarzy, że po południu nie chcą przyjeżdżać. Tutaj jest punkt 8 i proszę z niego korzystać,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt. Czy ktoś z radnych ma pytanie jeszcze do tej uchwały, nie widzę.
Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głuszyca w 2014 roku.
Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki do góry.
Głosowanie: za-14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.10 Interpelacje, zapytania odpowiedzi.
Radny Jan Chmura- Kilka lat oczekujemy na konieczny remont kapitalny, ponieważ cząstkowe
naprawy nie przynoszą efektów a stan techniczny drogi 380 w naszej gminie jest fatalny. W tamtym
roku został zrobiony na wysokości państwa Femiaków i tak zostawili.
Wnioskuję aby WDDiK rozpatrzyła możliwość zainstalowania sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 380 ulica Bolesława Chrobrego i drogi 380 ulica Sienkiewicza i
wyznaczenia przejścia dla pieszych. Nadmieniam, że duże natężenie ruchu powoduje zagrożenie
bezpieczeństwa dla pieszych jak i dla ruch samochodowego. W obrębie tego skrzyżowania znajdują
się sklepy, stacja benzynowa, kościół i zabudowania wielorodzinne co w efekcie skutkuje
wzmożonym ruchem miejscowej ludności jak i pojazdów poruszających się na dwóch drogach
wojewódzkich. Brak oznakowanego przejścia jak i sygnalizacji świetlnej mogło być jedną z
przyczyn wypadku który miał miejsce w obrębie skrzyżowania. Ze względów bezpieczeństwa
proszę sprawę traktować jako ważną.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Oczywiście wystąpię do DZDiK natomiast jeśli chodzi o tą drogę
381 przedwczoraj w tej sprawie rozmawiałam z wicestarostą Panem Lipińskim i powiedział na
razie ustnie, że nie będą robić tej drogi dlatego, że dostali pieniądze na most w Sierpnicy. Już
ogłosili konkurs na składanie ofert.
Radny Bernard Szostak- Dwa mosty, które były wykonane, nie są wykonane pod względem po
prostu wygodnym dla rolników jeden to ten który jest przed świetlicą, to jest most, który powinien
być rozjazd rozwidlony a jest skierowany tylko pod te dwa budynki, które tam stoją postawione
nowe. Ponieważ drugi most i ten trzeci most, który będziemy chcieli robić przy tym moście przy
którym projekcie powinien być pan sołtys, słyszysz co ja mówię. Za te dwa mosty to Pan będzie
odpowiadał, że maja być tak ułożone żeby rolnicy... i to jest Pańska decyzja, że Pan był przy
projektowaniu tych mostów, żeby Pan nie mówił, że nie wiedział. Nie wiem kto robi projekt, z
Panią Burmistrz się skontaktuj. Bo ja będę chciał żeby te mosty były, ale projektant nie będzie robił
tak jak chce tylko
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – projektant zrobi zgodnie z ustawą...
Radny Bernard Szostak- no to zgodnie z ustawą, jeżeli Pan Projektant zrobił most w jedna
stronę... ma być most tak zrobiony żeby maszyny rolnicze przejeżdżały na pole a maszyny maja
utrudnienie i nie skręcą na swoje pole bo jest tak ułożony most. To jest słowna interpelacja.
Radny Jerzy Marszał- Chciałbym się zorientować czy projekt garażu dla straży pożarnej jest w
trakcie robienia czy już jest zrobiony i kiedy zacznie się rozbudowa garażu.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Też była informacja na komisji budżetu informowałam, że decyzja
która była wydana od tej decyzji odwołał się mieszkaniec, który tam sąsiaduje. Rozmawialiśmy z
nim, niby wszystko zrozumiał, ale złożył oficjalne odwołanie, została wydana druga decyzja i w tej
chwili nie czekając już na odwołanie tego Pana przygotowujemy i uzgadniamy z RZGW i z tymi
instytucjami które są tutaj niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Cały czas to trwa, Pan
jeżeli zechce się odwołać, mamy tutaj tez taka sytuacje, że wybudował niezgodnie z prawem, więc
może nie będzie podważał tej decyzji.
Radny Jerzy Marszał- naprzeciwko szkoły w Łomnicy zarwał się przepust pod drogą i zaraz jest
zarwane przy samym asfalcie, jest tam dziura. Naprzeciwko byłej szkoły w Łomnicy. Tam nawet
ktoś taśmę założył.
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Sołtys Julianna Mlazga- Ja zakładałam taśmy, składałam interwencje w tej sprawie do Urzędu,
dostałam odpowiedz, że poszło pismo i zdjęcia do Starostwa.
Radny Marek Masiuk- Mnie zadziwia postawa Pana Radnego Szostaka, który próbuje pouczać
Tomka - sołtysa z Głuszycy Górnej, a godzinę wcześniej głosował przeciwko budowie dwóch
mostów w Głuszycy Górnej .
Radny Bernard Szostak- To nie było w ogóle żadnego rozeznania ile ten most może kosztować
Panie Radny i że nie będzie zrobiony tak jak tamten sknocony jasne.
Radny Marek Masiuk- Opinia komisji budżetowej w tym temacie była jednoznaczna
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- ja bym prosił w imieniu własnym i
niektórych radnych o uzupełnienie brakujących interpelacji od lata tamtego roku czekają na
odpowiedz. Nie ma więcej interpelacji przechodzimy do punktu zapytania, odpowiedzi.
Radny Mateusz Wiżbicki – Ostatnio się toczyła dyskusja na temat bloga, który prowadzą dwa
kluby radnych, ja tak przemyślałem to wszystko i proponuję żeby przegłosować na sesji żeby blog
był oficjalnym blogiem rady miejskiej a wszystkie rzeczy, które będą tam umieszczane były
głosowane na sesji.
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow- To jest sprawa formalna, to nie jest do
głosowania. I tu się należy naprawdę zastanowić, proszę zobaczyć czy gdziekolwiek w Polsce radni
maja swój blog, maja indywidualni radni, ale nie rada. Proszę zobaczyć i przejrzeć. Tak samo jak
posłowie jest strona sejmowa i blogi mogą prowadzić poszczególni posłowie.
Radny Mateusz Wiżbicki – Ja się tylko odniosę, rozmawiałem akurat z prawnikiem, który jest
zaangażowany w życie polityczne to wszystko jest...jak by to... nie uchyla żaden przepis tego rada
może mieć własna stronę, własny blog.
Radny Grzegorz Sakowicz - Rozumiem, że jeżeli większość radnych uchwali, że 2+2 jest 5 i my
to ogłosimy to tam będzie to jako mój głos przyjęte. Nie przesadzajmy, pewne sprawy są nie do
głosowania, jeśli ktoś chce swoje sondy opublikować ma do tego możliwość pod własnym
imieniem i nazwiskiem a nie podczepiać się pod szyld Rada Miejska w Głuszycy. Jeśli ktoś ma
potrzebę są tablice jest internet pod własnym imieniem i nazwiskiem.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- proszę o przejecie prowadzenia sesji Pana
Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Ja króciutko do tego co przekazał Pan
Grzegorz i Pan Mateusz. Blog jest prowadzony przez kilku radnych, blog prowadzą kluby radnych
my się pod tym jako członkowie klubów radnych podpisujemy i nie widzę tu potrzeby żeby coś
zmieniać dlatego, że my tam nie publikujemy rzeczy które stanowią bóg wie jaką tajemnicę
służbową czy państwową tylko rzeczy które są oficjalnie dostępne. Rzeczy które powinny się
znaleźć na stronie Urzędowej, rzeczy które są dostępne w biurze rady czy w Urzędzie. Więc chyba
Panie Mecenasie się nie mylę, nie ma żadnych przeciwwskazań żeby było tak jak jest. Może Pan
Grzegorz faktycznie nie ma życzenia podpisywać się pod tym, żeby to był blog rady bo będą tam
rzeczy pod którymi strikte się on nie podpisywał i nie głosował. To jest moje odzwierciedlenie, jak
Pan uważa Panie Mecenasie?
Pan Mecenas Artur Nazimek- tego rodzaju sytuacje nie są ujęte żadnymi przepisami i jeśli klub
radnych ma ochotę w ten sposób docierać do swoich wyborców, do mieszkańców to oczywiście
może to robić. Może to robić klub radnych, każdy z radnych oddzielnie to oczywiście państwa
decyzja. Wydaje mi się , tak na gorąco bo trzeba by było to zweryfikować ponieważ po raz kolejny
tego rodzaju sytuacja jest ewenementem, nie znajdująca w dotychczasowej praktyce
wcześniejszego potwierdzenia. Więc trzeba by było się nad tym nieco mocniej pochylić. Jest
zasadą, że ustawowo i statutowo, że wszystko co nie jest w kompetencji innych organów, jest w
kompetencji radnych. Więc teoretycznie, chyba możliwe było by utworzenie takiego blogu, tylko
pytanie po co, skoro jest Bip, skoro są możliwości innego rodzaju, ale też trzeba wziąć pod uwagę,
że jeśli to by był oficjalny blog Rady Miejskiej to również wszystkich radnych. Co oznacza, że na
tym blogu zarówno pojedynczy radni jak i kluby jak i cała rada mogli by swoje poglądy, decyzje,
opinie publikować. I ci którzy są za, ci którzy są przeciw, ci którzy się zgadzają i ci którzy maja
inne zdanie. Więc defakto mieli byśmy powielenie tego co jest dzisiaj. To by oznaczało, że każdy z
radnych będzie mógł prezentować na nim swoje poglądy. Czy jest taki cel i założenie, trzeba by się
było zastanowić. Jeśli chodzi od strony formalnej musiał bym zweryfikować przepisy, orzecznictwo
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i praktykę być może gdzieś występującą po to żeby oficjalnie w tej sprawie móc się wypowiedzieć.
Pytanie czy jest potrzeba powielania tego co już dzisiaj funkcjonuje, a decyzja należy do radnych.
Radny Mateusz Wiżbicki – Czyli ja mam rozumieć, że jednak dwa kluby mogą prowadzić blog,
bo Pani Burmistrz zarzuca nam w piśmie, że nie mogą i mamy usunąć. Po konsultacji z różnymi
prawnikami, wszyscy stwierdzili, że nie ma przepisów które tego zabraniają.
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow- Tam jest rada, są dodatkowo dwa zapiski,
są podpisy Pana przewodniczącego, Pana wiceprzewodniczącego rady a nie żadne kluby radnych.
Pan Mecenas Artur Nazimek- Czym innym jest blog klubu, czym innym jest blog rady, mamy na
szczęście swobodę wywalczoną do tego aby prezentować swoje poglądy i każdy może to robić.
Każda osoba fizyczna, indywidualna, każdy radny, funkcjonariusz publiczny również radni
zgromadzeni w klubie, jednym, drugim czy trzecim. Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że to musi
być sygnowane wtedy tylko i wyłącznie przez klub jako taki. Natomiast gdy idzie o Radę to decyzja
musiała by zapaść w drodze głosowania. Bo jak już mówiłem wcześniej Rada ma prawo do
podejmowania decyzji i kompetencji takich jakie nie są zawarowane dla innych organów. W tej
sytuacji trudno przypuszczać żeby ktokolwiek inny poza radą mógł taką decyzje podjąć. Ale
wracam do wcześniejszej wypowiedzi, to by oznaczało że każdy z państwa i popierający i będący
w opozycji mający inne zdanie w każdej konkretnej sytuacji związanej z tym co się w Gminie
dzieje będzie mógł na tym blogu swoje poglądy prezentować. Bo trudno sobie wyobrazić sytuację,
w której na oficjalnym blogu rady będzie prezentowany pogląd tylko większości, która się
utworzyła dla rozstrzygnięcia konkretnej sytuacji, konkretnej uchwały. Bo to będzie blog Rady a
więc wszystkich radnych, a więc będziemy mieli powielenie tego co i tak w tej chwili mamy. Czy
jest sens i czy warto, to państwo macie decyzję w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- A to tak do Pani wiceburmistrz, że się znajdą
tam dokumenty podrzucane przez przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego, to może być
nawet skan dokumentów, który został dołączony po wypowiedzi radnych z klubów radnych. Nie ma
przeciwwskazań żeby taki skan dokumentów, czy dokument sygnowany przeze mnie mógł się tam
znaleźć.
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow- Panie przewodniczący, może źle
zostałam zrozumiana. Chodziło mi o to że na tej stronie pojawiały się komentarze odnośnie
przebiegu sesji czy różnych innych rzeczy, które z ustawy wynikają w jaki sposób mają być
publikowane. Mają być publikowane w formie uchwał, w formie protokołu z sesji, żeby każdy z
obywateli mógł sobie wyrobić zdanie jak nad daną sprawą procedowano, a na tej stronie pojawiały
się różne komentarze nie dotyczące państwa jako radnych a nie jako przedstawicieli organów, który
jest organem zbiorowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Ja myślę ,że co do treści zostało to
wyjaśnione konkretnie.
Godzina 11.50 Radna Ela Chilińska zwolniła się.
Radny Bernard Szostak- Ja mam taką prośbę do Pani Burmistrz, zwrócili mi tutaj nauczyciele ze
szkoły w Głuszycy Górnej, głównie to dwie Panie mnie zwróciły uwagę, oprócz tego chyba osiem
osób mnie zwróciło uwagę, że nie informujemy ludzi gdzie jest sesja, kiedy ta sesja się odbyła a
skoro ja już informacje dawałem to przyjeżdża jedna Pani na rowerze i jeden Pan który tu siedzi i
to zrywa. Oficjalnie, no niestety proszę Panią, ale ludzie sobie życzą żeby było przed sesją na
tablicach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Rozwieszamy przed sesją na tablicach, to jest
obowiązek
Radny Bernard Szostak- Ostatnio się nie rozwiesza Panie przewodniczący, ponieważ Pani
nauczycielka mi zwróciła uwagę, po co wy tam jesteście.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Panie radny czy Pan zarzuca, że Pani Ola nie
rozwiesza? Pani Ola rozwiesza po całej Głuszycy, na każdej tablicy
Radny Bernard Szostak- Chwileczkę, o tej sesji było rozwieszane, przejechałem i nie było.
Proszę mi tu nie opowiadać bajek, nie było.
Mieszkaniec Lech Pietraczyk- Czy mogę się wypowiedzieć. Chodzi mi o Górną Głuszycę. Pytanie
jest takie, czy radni są dla mieszkańców Głuszycy czy przeciwko. To jest jedno. Zbulwersowała
mnie Górna Głuszyca ponieważ dwóch radnych głosowało przeciw. Panu sołtysowi chodziło o
15

mosty, to było bardzo mądre powiedzenie i trzeba to zrobić. Dojdzie do tego, że od dwóch radnych
z Górnej Głuszycy będą poinformowani ludzie, że głosowali przeciw, żeby zrobić mosty. Następna
sprawa i pytanie jest takie. Czy w Górnej Głuszycy jeżeli tak występuje potrzebnych jest dwóch
radnych?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Odpowiem na pytanie drugie, jest zrobione
tak, zresztą podjęte uchwałą, że zostało podzielone na okręgi wyborcze tak a nie inaczej i każdy
okręg wyborczy ma swojego jednego radnego. Teraz w nowych wyborach w tym roku będziemy
wybierać po jednym radnym, do tej pory było tak że niektóre okręgi miały dwóch radnych.
Głuszyca Górna jest podzielona niestety na dwa okręgi wyborcze jeżeli dobrze kojarzę na chwilę
obecną i będzie dwóch radnych z Głuszycy Górnej. To jest pierwsza odpowiedz i druga odpowiedz
to chyba troszkę nie rozumiemy się, nie chodzi o mosty Panie Leszku. Chodzi o uchwałę
budżetową a to jest znacząca różnica. Uchwały budżetowej nie było tylko zapis o tym żeby dać
pieniążki na mosty, ale były zapisy innego typu . Żeby dać pieniążki dodatkowo na obsługę prawną
itd., itd. Może nie wszyscy radni zgadzają się z tym żeby dawać te pieniążki na obsługę prawną i
inne rzeczy, a byli za tym żeby dać pieniążki na most. Z Panią burmistrz wstępnie już rozmawiałem
i ukierunkowaliśmy swoje działania w ten sposób, że do tematu mostów wrócimy tylko na
zasadach, że ta uchwała zostanie stosownie przygotowana i ja oczekuje od Pani burmistrz, że
projekt takiej uchwały wpłynie jak najszybciej do biura rady i na sesji nadzwyczajnej do tematu
mostów wrócimy. Radni nie są przeciwko mostom Panie Leszku radni są przeciwko uchwale
budżetowej. Panie Leszku pan wyrwał sobie zdanie z kontekstu które panu pasuje i teraz zrobi pan
wielką otoczkę. Nie chodzi o mosty, chodzi o uchwałę budżetową.
Mieszkaniec Lech Pietraczyk- robię otoczkę dlatego, że pan sołtys bardzo wyraźnie powiedział,
że grozi zawaleniem. Dziękuję.
Radna Maria Sokołowska- ja mam prośbę do Pana Pietraczyka, jeżeli Pan będzie informował
mieszkańców, że radni się nie zgodzili na budowę nie dwóch tylko jednego mostu to proszę
powiedzieć jakie jest zadłużenie gminy. Czym myśmy się kierowali, zobowiązania na rok 2014, 4
miliony, do tego są zadłużenia z tytułu pożyczek czyli to jest prawie 17 milionów złotych, więc my
będziemy ponosili odpowiedzialność za te długi a nie Pan. I to proszę też przekazać mieszkańcom.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Wczoraj na komisji budżetu parę ładnych
godzin siedzieliśmy i sprawa wygląda trochę inaczej. Proszę przejść się ulicą Częstochowską np. i
mogę się nawet z Panem założyć który most prędzej padnie ten 89A czy na ulicy Częstochowskiej.
Więc proszę widzieć kompleksowo wszystko a nie wyciągać tylko to co Pan chce.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- tylko proszę tak nie mówić, bo to też idzie informacja nieprawdziwa.
Na most w Głuszycy Górnej dostaliśmy 100% środków, natomiast most na częstochowskiej nie był
uszkodzony w trakcie powodzi ani ulewnych deszczy i na ten most nie dostaniemy i nie dostaliśmy
pieniędzy. Uzgodniliśmy na komisji, że te elementy drewniane które tam są, będą w ramach robót
publicznych, które się rozpoczną od 1 kwietnia będą zabezpieczone, wymienione żeby można było
swobodnie przejeżdżać.
Mieszkaniec Zenobi Pietraczyk- Ja chciałam odpowiedzieć na odpowiedz Pani Radnej
Sokołowskiej, że.. o długach Gminy. Zgadzam się, ale chciałam zaznaczyć to Gmina, te długi
narobiła jak Pani pracowała 30 lat w tej firmie.
Sołtys Barbara Sokołowska- Co my jako mieszkańcy Kolc mamy zrobić, jak działać żeby nam w
końcu kładkę zrobili na przejście przez most.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- dobrze Basiu- Pani Sołtys wiesz, ja też się tą sprawą osobiście
zajmowałam, rozmawiałam z Panem Lipińskim, właśnie o kładce, żeby chociaż tą kładkę zrobić.
Okazuje się, że nawet na zrobienie takiej kładki potrzebne są wszystkie pozwolenia, projekt a Oni
nie maja na to pieniędzy. Powiedzieli mi otwartym tekstem, nie znajdziemy na to pieniędzy. Ja
natomiast inaczej tutaj rozmawiałam i poszło takie pismo w czwartek, ponieważ się dowiedziałam
że w piątek będą dzielone pieniądze na Gminy, na ewentualną partycypacje starostwa, w sensie
budowy chodników, bo takie pieniądze się znalazły i złożyliśmy takie pismo bo w piątek miało być
rozpatrywane po godzinie 15. Nie mam jeszcze informacji jaka była decyzja. Wskazaliśmy chodnik
na Kościuszki do robienia wspólnymi siłami. My pracę czyli roboty publiczne oni materiał. I tam w
Kolcach na tej drodze, która została po zapadnięciu się tej kładki. Mamy ofertę i zaproponowaliśmy
postawienie dwóch lamp solarnych, bo jak ktoś idzie wieczorem i nie oświetla drogi komórką czy
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latarką to kompletnie nic nie widać. Zobaczymy jaka będzie decyzja i czy nam w tej kwestii
pomogą. To o to wystąpiliśmy i na drodze powiatowej, przed wiaduktem kolejowym, jak się na
rybkę jedzie. Bo jeszcze jest taki teren w Głuszycy Górnej, przy ulicy Zielonej, ale to jest nasza
Gminna droga i o to nie mogliśmy występować
Sołtys Tomasz Grygianiec- może ja w tej kwestii, taka kładka jest bo była na ulicy Kłodzkiej 87 i
ona tam stoi taka nieużyteczna, może by jej użył.
Sołtys Barbara Sokołowska- Jakie kary by nas spotkały jak byśmy to sami zrobili?
Burmistrz Alicja Ogorzelec- To by była samowola budowlana, a po za tym bezpieczeństwo jak się
nie daj Boże komuś coś stanie. Takiej rzeczy nie możemy robić półśrodkami ani systemem
gospodarczym. Ja bym się nie odważyła.
Sołtys Tomasz Grygianiec- Ja mam jeszcze jedną prośbę, a w zasadzie działkowicze z Wrocławia ,
którzy mają działki w Głuszycy Górnej tam jest droga... od Blachy. To jest gminna droga i oni
prosili jak by czasami była jakaś zbędna frezowina i żeby ją utwardzić. Wtenczas by nie jeździli tą
drogą od szkoły bo mieli by bliżej tamtędy. Tam jest tylko kawałek podmokły teren jest tam droga
do lasu i oni tam maja działki. Wystarczy 100-150 metrów ubić i utwardzić tą frezowiną.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Nie chcę nic obiecywać, bo zwyczajnie nie mamy tej frezowiny, ale
jest w planie wodociągów, że będą wymieniać nam sieć wodociągową z lat trzydziestych, która jest
w ulicy Sienkiewicza od Ogrodowej do „kina” i później mając już wymienioną może uda się w
ramach dobrej współpracy tak jak tutaj robiona była ta droga wojewódzka, ten kawałek zrobić to
wtedy by była frezowina. To dopiero wtedy, na ta chwilę nie mamy. Tu bardziej myślę, ale nie wiem
czy było by to możliwe, jak wywozi nasz ZUMiK gruzy, bo ludzie maja w rozbudowie. To może
takimi metodami by się udało pomóc.
Godzina 12.00 Radna Maria Sokołowska opuszcza sesję
Mieszkaniec Lech Pietraczyk- Tutaj padło przed chwilą przez Radną Sokołowską... 12 czy ileś
tam miliardów. Chciał bym zapytać się Pani Burmistrz, żeby Pani wytłumaczyła skąd ten dług w
gminie jest skąd to się wzięło. Proszę to wytłumaczyć.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Pani radna, no nie ma jej już, użyła 17 milionów. Dla mnie jest to
straszna przesada, ale szczegółowo poproszę służby księgowe przygotują informacje i prześlemy
Panu na piśmie.
Sołtys Julianna Mlazga- Ja mam taką prośbę, nie wiem jak to się stało nie ma tabliczki w
Łomnicy tabliczki z numerami ulic , jednej tabliczki jest to na dole na przystanku gdzie to prowadzi
do państwa Steciuków i do państwa Żarowskich. Powiem zdarzenie ze stycznia, pogotowie w nocy
nie mogło dojechać do Państwa Żarowskich był problem, jeździli szukali. Nie wiem czy przy
budowie mostu tabliczka została usunięta i już nie wstawiona.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- ja wiem gdzie, doskonale znam teren, sprawdzę i dam Pani
odpowiedź. Zajmę się tym.
Sołtys Julianna Mlazga- To jeszcze prośba mieszkańców, chodzi o Państwa Lorków. Ciek wodny
koło Pana Rudnickiego, koło Pana Sosnowskiego były robione a ich pominięto. Tam nawet nie był
uregulowana rzeka, kamienie w tej rzece zostały. Przy większej wodzie wpływa to wszystko na
podwórko. Czy jakieś będą jeszcze robione prace na cieku R20.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- To nie jest ciek gminny, to na zasadach dobrej współpracy RZGW
robiło nam bardzo duże ilości tych cieków. Już nie pamiętam ile kilometrów, ale przepięknie są
zrobione. Oni wybierali miejsca najbardziej zagrożone. Tutaj u Państwa Lorków, bo Państwo mi tez
zgłaszali, poszło pismo w ubiegłym roku żeby zabezpieczyli środki na ten rok. Otrzymaliśmy
informację telefoniczna niestety, że nie maja przeznaczonych pieniędzy na Głuszyce na ten rok, ze
względu na to, że prawie wszystkie pieniądze zostały wydane w ubiegłym roku. Co nie
przeszkadza, żebyśmy dalej wnioskowali bo może gdzieś nie zrobią, albo coś im nie wyjdzie i
zapisze sobie ten temat i raz jeszcze wystąpimy.
Sołtys Julianna Mlazga- Jak już jesteśmy przy wodzie, zaczyna się wiosna, jest to czas opadów i
będzie znowu problem z wodą. Jeżeli byśmy mogli do Rejonowego Związku zadzwonić i zapytać
chodzi o czyszczenie tych rowów. W zeszłym roku przy deszczu czerwcowym był zalany Pan
Rudnicki, ta woda płynęła asfaltem, ze względu na to, że te rowy są nieudrażniane. Są
nieoczyszczone, tam są gałęzie i wszystko co płynie z Grzmiącej wpływa na asfalt. To płynie drogą.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Wystąpimy oczywiście, zawsze występujemy jak państwo nam tu
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zgłaszacie i zawsze do wiadomości idzie naszych Radnych Powiatowych żeby nas tam wspierali. Z
tego co widzę Pan Rudnicki taki wał sobie zrobił i się zabezpieczył. To jest samowola, ale to jest
powiatowe a my nie jesteśmy za tym żeby gdzieś pisać czy donosić. My będziemy tylko
interpelować damy Pani do wiadomości jak to pismo pójdzie i też będziemy ich prosić.
Mieszkaniec Lech Pietraczyk- Chodzi o bezpieczeństwo, bardzo dużo się pali. A taki pijaczek w
parku siedzi, albo 100zł zapłaci albo 200zł. A na łąkach palą się nie wiadomo co... w Górnej
Głuszycy człowiek zginął. Na pewno policja jeździ, chciał bym, bardzo duży apel żeby po prostu
jeździć i kasować mandaty. Bo to grozi naprawdę niebezpieczeństwem..
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- A ten apel do kogo tutaj?
Mieszkaniec Lech Pietraczyk- po prostu do policji
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- ale tu policja... Panie Leszku do komendanta
odsyłam w tej materii.
Mieszkaniec Lech Pietraczyk- po prostu jest mnóstwo... że nawet oddychać nie idzie. Okna
człowiek otworzy to prosto ten dym do mieszkania leci.
Radny Grzegorz Sakowicz- Niedługo pewnie wróci kwestia autobusu numer 5, czy Pan
przewodniczący albo zastępca planują jakieś działania. Tu sygnalizowali radni braki informacyjne,
braki pewnych analiz. Żeby się nie okazało, że będziemy podejmowali decyzje a znowu nie
będziemy mieli pewnej wiedzy. Czy Państwo ze swojej strony zamierzają podjąć jakieś kroki.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Posiadamy już jedną opinie prawną, za
chwileczkę zwrócimy się o drugą. Już się zwróciliśmy bo to pismo zostało podbite tak że Pan Artur
dostanie na poniedziałek. Będą to opinie prawne wtedy będziemy zapoznawać radnych żeby było
coś do porównania. Myślę, że do tego czasu Pani burmistrz będzie wiedziała jak wyszły
konsultacje tego wszystkiego. Wtedy siądziemy, niestety tego nie unikniemy. Musimy siąść i podjąć
decyzję na podstawie tego wszystkiego co będziemy mieli przygotowane.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – Wczoraj na komisji budżetu
rozmawialiśmy o sprawie linii nr 5, mając na względzie pismo i podpisy mieszkańców wsi Kolce i
Sierpnica. Również jako komisja poprosiliśmy Panią burmistrz o przedłożenie opinii prawnej w
zakresie prawnej możliwości ewentualnego podpisania takiego porozumienia. Pani burmistrz
widziałem sobie notowała. Ustaliliśmy dwa zakresy tej opinii. Pani burmistrz zanotowała i taka
opinia ma być komisji przedstawiona. Tyle co na tą chwilę możemy zrobić to jest robione. Jeżeli
chodzi o analizę społeczną, to siłą rzeczy Radni tego nie zrobią. Pani Burmistrz jeżeli zmieni
zdanie i stwierdzi że taka analiza jest potrzebna to może taka analizę społeczno-ekonomiczną
przeprowadzić. My jako komisja budżetu ewentualnie byśmy chcieli jedynie wiedzieć jakie będą
koszty ekonomiczne. Ile możemy na tym stracić a ile zyskać, jaki będzie bilans. Czy to będzie na
plus czy na minus. Podatek od środków transportu, podatek Cit, podatek Pit, to już nie jest rola
Rady, bo rada takich informacji nie zbiera. Podatki są w kwestii organu wykonawczego i organ
wykonawczy jeżeli podejmie decyzje, że chce nam takich informacji udzielić to udzieli. Pani
burmistrz wie jakie były oczekiwania, one były wyartykułowane i decyzja należy do organu
wykonawczego.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Jeżeli państwo pozwolicie to mam już takie wstępne informacje,
prawie ostateczne. Po konsultacjach za- 422 osoby, przeciw- 131, 3 się wstrzymały i 2 głosy były
nieważne.
Radny Grzegorz Sakowicz- Chodzi też o weryfikacje stwierdzeń przewoźników, że oni nie
wytrzymają tej konkurencji i przestana jeździć. Dla mnie jest istotne czy jest to groźba oparta na
jakiś faktach czy tylko argument na potrzeby dyskusji. Czy my jesteśmy w stanie przeprowadzić
jakąś analizę ekonomiczną, czy jest to realna groźba.
Radny Jan Chmura- Wydaje mi się, że nie można takiej analizy przeprowadzić, bo te zapowiedzi
przewoźników to są nic innego tylko takie szantaże. Na podstawie tego nie można brać poważnie i
liczyć co oni stracą. To chyba dobitnie te konsultacje społeczne, miały być, były i wyraźnie
pokazują, że większość jest za. Teraz nic innego, żeby to było wszystko pod względem prawnym w
porządku trzeba przygotować uchwałę i podjąć decyzję.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Chciałam jeszcze powiedzieć bo tutaj też ważna rzecz była, że takie
głosy na sesji, że mieszkańcy wsi się nie zgadzają absolutnie wszyscy. Jest to nieprawda. Nie było
wsi żadnej takiej, gdzie wszystkie osoby były przeciw. Było różnie pół na pół, np. Głuszyca Górna
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27 za i 27 przeciw. Grzmiąca 35 za, 8 przeciw, Kolce 8 za, 28 przeciw. Nie było takich
miejscowości gdzie wszyscy byli przeciw. Tak że ludzie chcą też.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Ale to chyba nie czas i nie miejsce, żeby
rozmawiać o 5 proszę Państwa.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Zgadzam się z Panem Radnym Sakowiczem,
że problem jest poważny i należało by w poszerzonym składzie komisja budżetu i inne komisje i do
tego się chyba domówimy...
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Dziękuję, czy ktoś jeszcze z radnych w
sprawach różnych, skoro nie to ja jeszcze króciutko dwie sprawy. Na początek wstępnie dziękuję
Pani Burmistrz za szybkie podjęcie działań w sprawie Świerkowej 45, również Panu Prezesowi i
prosił bym żeby to tępo utrzymać, żeby tym mieszkańcom pomóc, żeby te warunki były godziwe.
Druga sprawa przypominam radnym, że nieubłaganie upływa termin składania oświadczeń
majątkowych.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – mam zapytanie do Pani Burmistrz czy
prawdą jest, że stypendia socjalne nie zostały wypłacone, jeżeli tak to prosił bym o informację za
jakie miesiące i kiedy zostaną wypłacone, ale w formie pisemnej a nie na sesji.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Odpowiem. Stypendia socjalne zostały wypłacone.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech- Pani burmistrz skierowała do nas pisma w
sprawie obsługi prawnej. Część radnych była za tym żeby była możliwość zewnętrznej obsługi
prawnej. I teraz czysto techniczna sprawa. Pani burmistrz prosi o podanie godzin kiedy Pan radca
prawny byłby do naszej dyspozycji. Czy państwo macie jakieś sugestie... No bo musimy spytać
państwa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Tu chodzi o to że Pan Artur jest we wtorki i w
czwartki. Ja mam dyżur w poniedziałki, Kwestia jest taka czy my jakoś się dogadamy z panią
Burmistrz i z Panem Arturem. Czy macie ewentualnie jako radni jakieś propozycje. Czy postaramy
się dopasować tak, czy ewentualnie ja zmienię dzień dyżuru na inny dzień. Czy Pan Artur będzie
wtedy kiedy będzie mój zastępca, czy są jakieś propozycje. Czy zostawicie to Państwo w naszej
gestii a my sobie to dogadamy. Tak. To dobrze myślę, że skoro tak to z Panią Burmistrz i z Panem
Arturem dogadamy się w tej materii.
Radny Bernard Szostak- Ja mam takie pytanie, było w budżecie 10 tysięcy przeznaczone na
przedszkole i chodziło dokładnie o te dwa przedszkola jedno w Głuszycy Górnej a drugie
w Grzmiącej. Pani dyrektor powiedział, że nie otrzymała tych 10 tysięcy, które im zapewniliśmy
w budżecie. Czy to jest prawdą?
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow- Nie wiem czego Pana pytanie dotyczy.
Radny Bernard Szostak- Jak to czego dotyczy? W budżecie były zaplanowane środki do
przedszkola, do Pani Dyrektor. No i Pani twierdzi, że ona nie otrzymała tych środków.
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow- one są całościowo zaplanowane.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Wszyscy dyrektorzy Panie Radny składają nam zapotrzebowanie na
środki na bieżąco i takie środki otrzymują. Ja zapytam Panią Dyrektor, nie zarzucam nikomu
kłamstwa. Ja porozmawiam z Panią Dyrektor i dowiem się o co chodzi.
Radny Bernard Szostak- Powiedziała ,że nie otrzymała i ona nie jest w stanie w ogóle pracować,
bo nie ma pieniędzy na środki czystości na przedszkola.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Panie radny coś mi się nie wydaje, żeby Pani
dyrektor do końca mówiła, że nie dostała 10 tysięcy. Ja tez rozmawiałem w tej materii. Wiem jakie
są bolączki i pieniążki przelewane są sukcesywnie. W ramach tego jakie są potrzeby i jak to ma
wyglądać. Tak że to chyba nie jest tak do końca, prosił bym o rozmowę ewentualna z Panią
dyrektor.
Burmistrz Alicja Ogorzelec- Ja porozmawiam z Panią Dyrektor.
Ad.12. Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Czy ktoś jeszcze z Radnych. Skoro nie
wobec wyczerpania przyjętego porządku 67 sesję Rady Miejskiej w Głuszycy uważam za
zakończoną. Dziękuję.
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