Protokół nr 42/2010
z 42 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy
w dniu 10 sierpnia 2010 r.
29 sesja Rady Miejskiej odbyła się w Urzędzie Miejskim w godz. 10.00 - 11.00.
Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady na wniosek Burmistrza Głuszycy na
podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz 1591 ze zm.).
1. Otwarcie sesji.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Jan Chmura witając wszystkich obecnych na sali.
Odczytał wniosek Burmistrza, na podstawie którego została zwołana sesja (wniosek stanowi zał. do
niniejszego protokołu).
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych,
co stanowi quorum wystarczające dla prawomocności obrad w podejmowaniu uchwał.
Nieobecni:
- Radny Jacek Mastalerz
2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali w materiałach na sesję.
Burmistrz
- złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad ppkt 3.6 podjecie uchwały w sprawie
utworzenia stałych obwodów głosowania i stałych okręgów wyborczych na terenie gminy Głuszyca
Salę opuścił radny Bernard Szostak. Na sali pozostało 13 radnych.
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku w ppkt 3.6 uchwały w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania i stałych okręgów wyborczych na terenie gminy Głuszyca
za - 11 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 2 głosy
/przy 13 obecnych na 15/
Ustalenia: wprowadzono do porządku w ppkt 3.6 uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów
głosowania i stałych okręgów wyborczych na terenie gminy Głuszyca.
GŁOSOWANIE nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą
za - 11 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 2 głosy
/przy 13 obecnych na 15/
Ustalenia: przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.1 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od
nr 61 do końca i ul. Graniczna".
3.2 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Głuszyca.
3.3 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań
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gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
3.4

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze danego roku budżetowego.
3.5
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia
29 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Głuszyca
3.6 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania i stałych okręgów wyborczych na terenie
gminy Głuszyca
4. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
5. Zakończenie obrad.
Wrócił radny Bernard Szostak. Na sali obecnych jest 14 radnych.
3. Podjęcie uchwał:
3.1
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od
nr 61 do końca i ul. Graniczna"
Burmistrz
- w związku z zawartą umową z wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w Głuszycy Górnej
gmina musi zaciągnąć kredyt, aby wyprzedzająco finansować to zadanie.
Skarbnik gminy
- stwierdziła, że jest to pożyczka bardzo nisko oprocentowana, prowizja wynosi 0,1%, a sama
pożyczka oprocentowana jest na 1,06%. jest to pożyczka na prefinansowanie, czyli Bank w części
refundowanych środków opłaca fakturę i po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej bank odbiera
sobie te środki.
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Komisja zwraca się z zapytaniem, skąd gmina będzie
miała środki własne na tę inwestycję.
Skarbnik gminy
- wyjaśniła, że gmina ma możliwość jeszcze zaciągnięcia preferencyjnych kredytów i być może
w ten sposób uda się pokryć koszty własne tego zadania.
Radny Marek Masiuk
zapytał:
- ile będzie kosztowała budowa kolektora?
- ile środków własnych musi gmina dołożyć?
- czy WZWiK również dołoży środki do budowy tego kolektora? Ponieważ po wybudowaniu
i spłaceniu kolektora inwestycja zostanie przeniesiona do WZWiK za darmo, a mieszkańcy
Głuszycy poniosą tego koszty, nie mając wpływu na cenę kubika wody.
Burmistrz
- inwestycja będzie kosztowała ponad 3mln.200 tys. zł. Jest również podjęta uchwała przez Walne
Zgromadzenie WZWiK, że będzie możliwość dofinansowania takiej inwestycji przez Związek
Wodociągów w granicach 30% inwestycji, także mamy pieniądze na pokrycie naszego udziału.
Radny Roman Głód
- zauważył, że umowa na budowę kolektora została podpisana, a gmina nie jest przygotowana
finansowo. Poprosił o przedstawienie uchwały WZWiK.
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GŁOSOWANIE nad podjęciem uchwały
za - 13 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 1 głos
/przy 14 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLII/230/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi
Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna" została podjęta.
3.2 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Głuszyca
Skarbnik gminy
- wyjaśniła, że jest konieczne podjęcie tej uchwały ponieważ zmieniły się zasady prac nad
projektem budżetu gminy. Nowe zasady określa art. 234 ustawy o finansach publicznych.
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
GŁOSOWANIE nad podjęciem uchwały
za - 14 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 0 głosów
/przy 14 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLII/231/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Głuszyca została podjęta.
3.3

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań
gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych
Skarbnik gminy
- zmieniła się ustawa o finansach publicznych i należy uaktualnić podstawy prawne, formy
składania ofert.
Radny Marek Masiuk
- zaproponował, aby w § 9 był zapis o podaniu do publicznej wiadomości wykazu podmiotów oraz
wysokości przyznanej dotacji na tablicach ogłoszeń, a nie tylko na tablicy w Urzędzie.
Rada bez głosowania przyjęła propozycje radnego Masiuka.
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
GŁOSOWANIE nad podjęciem uchwały
za - 14 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 0 głosów
/przy 14 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLII/232/2010 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku na realizację zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych
została podjęta.
3.4

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
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za I półrocze danego roku budżetowego
Skarbnik gminy
- wyjaśniła, że podjęcie tej uchwały jest związane jest ze zmianami w ustawie o finansach
publicznych.

Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
GŁOSOWANIE nad podjęciem uchwały
za - 14 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 0 głosów
/przy 14 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLII/233/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego została podjęta.
3.5

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia
29 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Głuszyca
Pani Alicja Ogorzelec - kierownik RGKiM
- wyjaśniła, że dotychczas z bonifikaty mogły korzystać osoby, które wykupywały grunt na
własność, natomiast taka bonifikata nie przysługiwała chcącym wykupić grunt w użytkowanie
wieczyste. Proponowana zmiana do uchwały z punktu widzenia społecznego będzie korzystna.
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
GŁOSOWANIE nad podjęciem uchwały
za - 14 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 0 głosów
/przy 14 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLII/234/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/150/2005 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca została podjęta.
3.6

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania i stałych okręgów wyborczych na terenie
gminy Głuszyca
Sekretarz gminy
- wyjaśniła, że uchwała jest porządkowa. W uchwale nie podaje się adresów siedzib obwodowych
komisji wyborczych oraz liczby mieszkańców w okręgu. Dane te będą podane każdorazowo w formie
obwieszczenia burmistrza.
GŁOSOWANIE nad podjęciem uchwały
za - 14 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 0 głosów
/przy 14 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLII/235/2010 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania i stałych
okręgów wyborczych na terenie gminy Głuszyca została podjęta.
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4. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
Przewodniczący Rady
- zwrócił się do Burmistrza o udzielenie informacji na temat szkód, jakie wyrządziła sobotnia
ulewa.
Burmistrz
- w sobotę 7 sierpnia br. obfite opady deszczu skupiły się w Głuszycy Górnej. Rzeka Otłoczyna
przybrała a rozlewająca się woda poczyniła straty w infrastrukturze, zniszczyła most do posesji,
inne zostały podmyte. Powołana została komisja do szacowania strat i dzisiaj już ta komisja
pracuje. Komisja nie stwierdziła żadnego podtopienia gospodarstwa domowego. Będziemy czynić
starania o naprawę szkód w infrastrukturze, będziemy monitować gospodarkę wodną, ponieważ
uszkodzone są mury oporowe na Otłoczynie. Również gmina będzie starać się o kredyt
powodziowy.
Radna Jolanta Kawa
- zgłosiła interpelację w sprawie ciągłego zalewania podczas opadów ul. Kolejowej (odcinek
od ul. Pionierów do mostu). Ponieważ jest to droga powiatowa, zwraca się z prośbą o monitowanie
do Starostwa, aby podjęto działania zmierzające do usunięcia przyczyn wylewania wody.
Radny Wiesław Nogawka
- zgłosił interpelację w sprawie naprawy nawierzchni drogi w Grzmiącej przez wykonawcę robót na
cieku R-20,
- zgłosił interpelację w sprawie zabezpieczenia górnej części ul. Wiejskiej w Grzmiącej. Zarząd
Dróg Powiatowych nie wywiązał się ze złożonych zobowiązań. Droga miała być zabezpieczona
przed napływającą wodą z gór poprzez wykonanie przepustów i zamontowanie wysokich
krawężników przy budynkach, które najczęściej są zalewane.
Radna Wioletta Olszewska
- zgłosiła konieczność zabezpieczenia rowu przy ul. Warszawskiej
Burmistrz
- wyjaśnił, że rów przy ul. Warszawskiej zgłoszony jest do remontu.
Radna Mirosława Furs
- zgłosiła niedrożne studzienki przy ul. Kłodzkiej.
Radny Roman Głód
- rów przy Boh. Getta 46 nie został wyczyszczony, woda z gór wylewa, Sienkiewicza 1-26 nie
zostały udrożnione studzienki. Niektóre studzienki zostały zalane przy okazji remontu ul.
Sienkiewicza. W tej chwili trwa remont drogi i jest okazja, aby ktoś zainteresował się stanem
kanalizacji burzowej. należy wpłynąć na wykonawce drogi.
- wrócił do uchwały w sprawie finansowania kolektora przez WZWiK. Zapis mówi, że Związek
może finansować, ale nie musi.
Burmistrz
- wyjaśnił, że rów był wyczyszczony, ale ponownie został zaśmiecony.
We wtorek Urząd Marszałkowski będzie wizytował drogi wojewódzkie. Umowę z wykonawcą
podpisał Marszałek i on będzie egzekwował od wykonawcy prawidłowość remontu drogi 381.
Wiesław Żołnieruk - mieszkaniec gminy
- stwierdził, że gmina bierze jeden kredyt, drugi kredyt, a burmistrz lekką ręką od lat tym samym
osobom anuluje czynsze za mieszkania. co burmistrz oferuje tym mieszkańcom, co płacą czynsze?
Skarbnik gminy
- wyjaśniła, że ostatnie decyzje dotyczyły rozłożenia na raty, nikomu czynsze nie zostały umorzone.
Są sytuacje wyjątkowe, losowe np.: w przypadku zgonu osoby.
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych
na 2 miesiące przed końcem kadencji.
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5. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył
42 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2010 r.
Na tym protokołowanie zakończono.
protokoł.: Teodozja Nazarczuk
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