Protokół nr 43/2010
sesji Rady Miejskiej w Głuszycy
w dniu 30 sierpnia 2010 r.
XLIII sesja Rady Miejskiej Głuszycy odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Głuszycy w godzinach 13.00 - 14.00.
1. Otwarcie sesji.
XLIII sesję Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady, Jan Chmura.
Powitał wszystkich zebranych na sali: radnych, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek gminy,
oraz mieszkańców gminy. Serdecznie powitał nowa panią dyrektor SP. nr 3. Stwierdził, że w sesji
udział biorą: Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz gminy, Skarbnik gminy oraz radca prawny.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych,
co stanowi quorum wystarczające dla prawomocności obrad w podejmowaniu uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Nieobecny:
- radny Szostak Bernard
- radna Olszewska Wioletta
- radny Magdziarz Andrzej
2. Porządek obrad.
Porządek obrad radni otrzymali w materiałach na sesję.
Burmistrz
- złożył wniosek o wycofanie z porządku ppkt. 8.7 tj. uchwały w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie ze względu na wady formalno-prawne.
Głosowanie nad wnioskiem Burmistrza
za - 12 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 0 głosów
/przy 12 obecnych na 15/
Ustalenia: wniosek został przyjęty.
Głosowanie nad przyjęciem porządku wraz ze zmianą
za - 12 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 0 głosów
/przy 12 obecnych na 15/
Ustalenia: przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 41/2010 i 42/2010.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Informacja z realizacji planu remontów w gminnych zasobach komunalnych za okres I-VII 2010 r.
6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej za II kwartał 2010 r.
7. Efekty dydaktyczno-wychowawcze Zespołu Szkół za rok szkolny 2009/2010.
8. Podjęcie uchwał:
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8.1 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową,
8.2 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych,
8.3 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/230/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia
2010 r. 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",
8.4 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",
8.5 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację wieloletnich zadań
inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego,
8.6 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
8.7 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuszyca Górna na lata 2010-2018,
8.8 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kolce na lata 2010-2018,
8.9 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sierpnica na lata 2010-2018,
9. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 41/2010 i 42/2010.
Uwag do protokołów nie zgłoszono.
Głosowanie nad protokołem nr 41/2010
za - 10 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 2 głosy
/przy 12 obecnych n 15/
Ustalenia: protokół nr 41/2010 został przyjęty.
Głosowanie nad protokołem nr 42/2010
za - 9 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 3 głosy
/przy 12 obecnych n 15/
Ustalenia: protokół nr 42/2010 został przyjęty.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
Informację za okres od 29 czerwca br. do 30 sierpnia br. przedłożył Burmistrz - Wojciech Durak.
Informacja z pracy burmistrza w okresie między sesjami stanowi załącznik do protokołu.
Pytań odnośnie sprawozdania nie zgłoszono.
5. Informacja z realizacji planu remontów w gminnych zasobach komunalnych za okres I-VII 2010 r.
Informację radni otrzymali w materiałach na sesję.
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego zapoznała się z
informacją, uwag nie wniesiono.
6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej za II kwartał 2010 r.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za II kwartał br. przedstawił Burmistrz..
Sprawozdanie stanowi zał. do niniejszego protokołu.
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7. Efekty dydaktyczno-wychowawcze Zespołu Szkół za rok szkolny 2009/2010.
Informację radni otrzymali w materiałach na sesję.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z przedstawioną informacją. Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.
Po przerwie obrady wznowił i prowadził Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Pieroń.
8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
Burmistrz
- przedstawiona uchwała wynika z przepisów prawa, które będą obowiązywać od 2011 r.
Od dnia 1 stycznia 2011r przedszkola, szkoły, placówki publiczne zakładane i prowadzone przez
jednostki samorządu terytorialnego mogą być tylko jednostkami budżetowymi.
Tak wynika ze zmian, które nastąpiły wskutek ustawy wprowadzającej ustawę o finansach
publicznych. Znowelizowała ona m. in. art.79 ustawy o systemie oświaty.
Likwidacja zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową, zgodnie z
obowiązującymi przepisami nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu gminy.
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Głosowanie nad podjęciem uchwały
za - 12 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 0 głosów
/przy 12 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLIII/236/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu
przekształcenia w jednostkę budżetową została podjęta.
8.2 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych
Burmistrz
- uchwała ma na celu wydzielenie rachunku dla każdej szkoły, aby mogły gromadzić dochody
pochodzące ze źródeł określonych w § 2 uchwały.
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Radny Marek Masiuk
- zapytał, czy to znaczy, że pieniądze będą na koncie szkoły i szkoła będzie o nich decydować?
Skarbnik gminy
- wyjaśniła, że te środki zgodnie z uchwałą będą na koncie dochodowym jednostek. Jednostki będą
miały obowiązek na koniec roku wszystkie środki niewykorzystane przekazać na rachunek gminy.
Głosowanie nad podjęciem uchwały
za - 11 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 1 głos
/przy 12 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLIII/237/2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
własnych została podjęta.
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8.3 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/230/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia
2010 r. 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
- wyjaśnił, że realizacja inwestycji trwać będzie dwa lata i zapłata będzie odbywać się transzami za
wykonane etapy budowy.
Skarbnik gminy
- w tym przypadku chodzi o terminy płatności, część płatności za wykonanie I etapu będzie
w tym roku, a część w przyszłym roku. W związku z powyższym, aby to miało odzwierciedlenie
w całym budżecie należało uchylić poprzednią uchwałę i podjąć nową, wydzielając środki na rok
2010 i 2011.
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Głosowanie nad podjęciem uchwały
za - 11 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 1 głos
/przy 12 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLIII/238/2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/230/2010 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. 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.
8.4 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"
Głosowanie nad podjęciem uchwały
za - 10 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 2 głosy
/przy 12 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLIII/239/2010 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.
8.5 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację wieloletnich zadań
inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego
Burmistrz
- jest to kredyt potrzebny do realizowania zadań nakreślonych na 2010 r. i aby uniknąć kłopotów
w roku 2011.
Skarbnik gminy
- wyjaśniła, że zaciągnięcie kredytu pozwoli przede wszystkim na terminowe płatności wobec
kontrahentów, chodzi o finansowanie inwestycji związanych z budową kolektora. kredyt będzie
zaciągnięty w dwóch transzach, aby zabezpieczyć środki na pokrycie udziału własnego
realizowanego zadania jak również pozostałych kilku innych zadań, w których gmina ma swój
wkład własny.
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Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego negatywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Głosowanie nad podjęciem uchwały
za - 8 głosów
przeciw - 3 głosy
wstrzymujących się - 1 głos
/przy 12 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLIII/240/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego
została podjęta.
8.6 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Skarbnik gminy
- wyjaśniła, że proponowane zmiany mają na celu urealnienie budżet do potrzeb wynikających
z wydatków.
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
opiniuje przedstawione zmiany do budżetu gminy na 2010 r.
Głosowanie nad podjęciem uchwały
za - 10 głosów
przeciw - 1 głos
wstrzymujących się - 1 głos
/przy 12 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLIII/241/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. została podjęta.
8.7 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuszyca Górna na lata 2010-2018
Z-ca burmistrza
- wyjaśnił, że przedkładane są plany odnowy dla trzech miejscowości i są to dokumenty planistyczne
dla wsi. Służą do starania się o środki z programu odnowy wsi. W planach zawarte są zadania
inwestycyjne na terenach wiejskich. Gmina będzie aplikować wnioski na 800 tys. zł. w ramach tego
wniosku gmina będzie chciała wykonywać place rekreacyjno-sportowe oraz zagospodarować
kamieniołom w Głuszycy Górnej.
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
opiniuje przedstawione plany.
Głosowanie nad podjęciem uchwały
za - 12 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 0 głosów
/przy 12 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLIII/242/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Głuszyca Górna na lata 2010-2018 została podjęta.
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8.8 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kolce na lata 2010-2018
Głosowanie nad podjęciem uchwały
za - 12 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 0 głosów
/przy 12 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLIII/243/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kolce
na lata 2010-2018 została podjęta.
8.9 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sierpnica na lata 2010-2018
Głosowanie nad podjęciem uchwały
za - 12 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 0 głosów
/przy 12 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała Nr XLIII/244/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Sierpnica na lata 2010-2018 została podjęta.
9. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
Nie zgłoszono interpelacji.
10. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią interpelacji złożoną przez radnego Powiatu pana
Roberta Ławskiego do Zarządu Powiatu w sprawie naprawy drogi powiatowej nr 3377 prowadzącej od
ul. Grunwaldzkiej w Głuszycy do „Osówki” w Sierpnicy.
Z-ca burmistrza
- wyjaśnił, że Starostwo nie jest zainteresowane wspólną aplikacją wniosków do tzw. programu
„Schetynówek”. Starostwo nie wyraża również chęci współpracy z naszą gminą.
11. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zakończył
XLIII sesji w dniu
Na tym protokołowanie zakończono.
Protokoł.: Teodozja Nazarczuk
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