Protokół z LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 14 maja 2014 roku

Rozpoczęcie sesji: godz. 16.15
Zakończenie sesji: godz. 16.30
Miejsce sesji: Urząd Miasta Głuszyca
Udział w obradach wzięło 12 radnych, (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Radny nieobecny na posiedzeniu LXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głuszycy:
– Roman Czepil
– Maria Sokołowska
–Grzegorz Sakowicz
Ad.1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Witam Państwa, otwieram 70 nadzwyczajną
Sesję Rady Miejskiej w Głuszycy. Sesja została zwołana na wniosek Pani Burmistrz, wniosek ten
znajduje się w materiałach, które zostały Państwu przesłane. W dzisiejszej sesji bierze udział 12
radnych, wszystkie podjęte decyzje są prawomocne.
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Czy są jakieś wnioski do proponowanego
porządku obrad. Skoro nie ma, czy wnioskodawca w imieniu Pani Burmistrz- Pani wiceburmistrz
ma jakieś uzupełnienia co do porządku obrad. Skoro nie ma przejdziemy do głosowania.
Skoro nie ma przystępujemy do głosowania porządku obrad. Kto z radnych jest za przyjęciem
proponowanego porządku, proszę o podniesienie ręki:
Głosowanie: za -12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Przyjęty porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
3.1w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na rok 2014.
3.2 w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata
2014-2029.
4.Zakończenie obrad.
Ad.3. Podjęcie uchwał:
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- W tym miejscu oddam prowadzenie sesji
mojemu zastępcy.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech – Dziękuję, Szanowni Państwo przechodzimy
do pierwszej uchwały:
Ad.3. 1. Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na
rok 2014
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow- Szanowni Państwo dlaczego musieliśmy
poprosić państwa o taka sesje nadzwyczajną. Dlatego, że praktycznie w tym samym dniu w którym
odbyliśmy ostatnią sesję normalną zwykłą wpłynęły środki na organizację wyborów do Euro
parlamentu i ponieważ tam są związane wydatki związane z płacami, których zarządzeniem
burmistrza nie można wprowadzić. Dlatego przed wyborami musieliśmy poprosić Państwa o
zmianę w uchwale budżetowej w formie sesji nadzwyczajnej. Przy okazji wprowadziliśmy tam
dwie inne zmiany. Jeśli będzie potrzeba to już w szczegółach oddam głos Pani skarbnik i ja ze
swojej strony wnioskuję o podjecie tej uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech – Czy ktoś z radnych ma pytanie w tej
sprawie, czy ktoś z członków komisji budżetu? Jeżeli nie, ja mam jedno pytanie. Ja bym prosił o
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uściślenie tej trzeciej pozycji, konkretnie chodzi o 20 tysięcy przesunięcie z działu 900 tez do działu
900 tylko do innego paragrafu. Z 4300 do 4210. Tu chodzi o 20 tysięcy na zakup wyposażenia.
Może jakieś szczegóły.
Skarbnik Alicja Pyszka- Do referatu budżetu i finansów wpłynął wniosek z referatu mienia
komunalnego o przesunięcie środków między paragrafami w celu uzupełnienia na zakup
materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zaplanowanych zadań w ramach robót
publicznych. Mamy zatrudnioną grupę pracowników w ramach umowy na roboty publiczne i
musimy dokonać drobnych zakupów, które są niezbędne żeby ta grupa ludzi wykonywała czynności
związane z porządkowaniem. Takie prace, które można w ramach tej umowy wykonywać. Tyle
mogę powiedzieć ponieważ tyle jest we wniosku napisane. Zakup materiałów i wyposażenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Kosiarki pewnie i paliwo.
Skarbnik Alicja Pyszka- W tamtym roku kupowaliśmy, refundacja była. W tym roku musimy
dokonać zakupu, czy będzie refundacja to dalszy temat. Na ten moment musimy przesunąć,
ponieważ nie możemy kupić jeżeli nie będzie zaplanowane.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech – Czy ktoś z radnych ma pytania w tym
temacie? Nie widzę przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w
sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na rok 2014 według złożonego wniosku, proszę o
podniesienie ręki do góry.
Głosowanie: za -12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Uchwała przyjęta jednogłośnie
Ad.3. 2. Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029.
Zastępca Burmistrza Elżbieta Rembiszewska Zibrow- Szanowni Państwo uchwała o zmianie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jak by konsekwencją tej uchwały którą
wcześniej podjęliście. Automatycznie muszą być wprowadzone zmiany w tym zakresie. Dlatego
wnioskuję o przyjęcie tej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – chodzi o uzasadnienie tego projektu
uchwały, ja rozumiem, że jest to konsekwencja dziewięciu tysięcy z kawałkiem, nie całe 10 tysięcy
jeśli chodzi o zwiększenie dochodów. Uzasadnienie zawiera informację, że zwiększamy dochody o
145 tyś 128 zł 87 groszy. Więc akurat zmiana do WPF-u o ta kwotę nie współgra z uchwałą, którą
przyjęliśmy w budżecie. Więc zmieniamy zwiększamy dochody o kwotę nie całe 10 tysięcy w
zmianach do uchwały budżetowej, natomiast w zmianach do WPF-u zwiększamy dochody o 145
tysięcy.
Skarbnik Alicja Pyszka- Zawsze... są zarządzenia i wtedy kiedy zmiana WPF-u następuje, musi
być w WPF-ie uwzględnione wszystko co między jedną sesją zmieniającą WPF a drugą nastąpiło.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Może Pan przewodniczący wie o co chodzi,
bo mi to wygląda na środki zewnętrzne
Przewodniczący Komisji Budżetu Grzegorz Szymański – cały czas powtarzałem, jeśli mówimy
o uzasadnieniu do uchwał to one maja być szczegółowe i rzetelne. To nie jest szczegółowe a jeśli
nie jest szczegółowe nie daje mi podstaw do podjęcia decyzji merytorycznej, czy mogę za tym
zagłosować czy nie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech – Ogłaszam 7 minut przerwy.
Skarbnik Alicja Pyszka- Proszę Państwa jest tak jak powiedziałam, Przewodniczący już
dokumenty otrzymał. W międzyczasie było wydane zarządzenie na kwotę 135 tysięcy, które
zwiększymy o ponad 9 proponowane daje 145 tysięcy. Ponieważ WPF nie jest zarządzeniem za
każdym razem aktualizowanym tylko przy sesji, która wprowadza zmianę. To jest na stypendia 114
tysięcy i na zwrot akcyzy 23 tysiące.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech – Czyli wszystko wiemy, więcej pytań nie
ma w takim razie przystępujemy do głosowania uchwała w sprawie uchwalenia zmian w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029. Kto z radnych jest za
przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki do góry.
Głosowanie: za -12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
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Uchwała przyjęta jednogłośnie
Oddaję głos Panu Przewodniczącemu.
Ad.4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń- Dziękuję, zgodnie z przyjętym porządkiem
zbliżamy się do końca. Dziękuję, że wszyscy Radni w terminie złożyli oświadczenia majątkowe i
mogłem na czas wysłać je tam gdzie powinny się znaleźć. W przybliżeniu mogę powiedzieć, że
termin najbliższej sesji 24 w sobotę na godzinę 10.00, niestety nie uda się inaczej.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku , 70 sesję Rady Miejskiej w Głuszycy uważam za
zakończoną. Dziękuję.
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