PROTOKÓŁ Z SESJI NR „XI”
RADY GMINY WALIM
z dnia 7 listopada 2011r.
Ad.1. Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady Gminy Walim Pani Zuzanna Bodurka otworzyła „XI” Sesje Rady
Gminy Walim, która odbyła się w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
Serdecznie powitała:
- Radnych Gminy Walim
- Panie/Panów Sołtysów
- Wójta Gminy Walim Pana Adama Hausmana
- Zastępcę Wójta Pana Krzysztofa Łuczaka
- Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
- Kierowników referatów Urzędu Gminy oraz przybyłych gości.
Ad.2. Ustalenie kworum
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe na 15 Radnych w Sesji uczestniczy 15, co stanowi
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. /Listy obecności stanowią
załącznik nr 1 do protokołu/.
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad – zrealizowany.
Przewodnicząca RG zaproponowała wprowadzenie zmian do porządku obrad w postaci
wycofani uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Walim na 2011r. Proponowane zmiany
zostały przyjęte jednogłośnie (15 głosów za).
Porządek obrad po zmianach wygląda następująco:
I. BLOK ORGANIZACYJNY
1. Otwarcie Sesji
2. Ustalenie quorum,
3. Przedstawienie porządku obrad,
4. Przyjęcie Protokołu Nr X z dnia 27 września 2011r.
II. BLOK MERYTORYCZNY
5. Informacja Wójta z pracy pomiędzy Sesjami,
6. Informacja dotycząca promocji Gminy Walim,
7. Informacja dotycząca sportu i rekreacji w Gminie Walim,
8. Informacja w sprawie Strategii gminy Walim na lata 2012 – 2020,
9. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Walim,
10. Podjecie Uchwał:
- Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru połoŜonego we wsi Rzeczka, Gm. Walim,
III. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
IV. ZAKOŃCZENIE SESJ
Porządek obrad po dokonanych zmianach został przyjęty jednogłośnie (15 głosów za, 0
wstrzymujących się, 0 przeciw).
Ad.4. Przyjęcie Protokołu Nr X z dnia 27 września 2011r, – zrealizowany.
Radny Zdzisław Jarek złoŜył uwagi do protokołu. Poprosił o uzupełnienie protokołu w kwestii
wyjaśnień i odpowiedzi na stwierdzenia Pani Ireny Kosek Lizakowskiej. Pani Ewa Jurczewska
poinformowała, Ŝe wypowiedz zostanie uzupełniona i przedłoŜona na kolejnej sesji.
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Protokół nr X po tych uwagach został przyjęty jednogłośnie (15 głosów za. 0 przeciw, 0
wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr 2 do protokołu/.
Ad.5. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami. – zrealizowany. Brak pytań. /Stanowi
załącznik nr 3 do protokołu/.
Ad.6. Informacja dotycząca promocji Gminy Walim, –zrealizowany. /Stanowi załącznik nr
4 do protokołu/.
Radna Irena Kosek Lizakowska stwierdziła, Ŝe w informacji zabrakło podania kwot
pozyskanych funduszy zewnętrznych. Pani Wioletta Sowa poinformowała, Ŝe uzupełni
informację i kwoty przedstawi na kolejnej sesji.
Radny Jan Zając poprosił o głos w innej sprawie. Zwrócił się z zapytaniem do Pani Adwokat
Adrianny Trudzińskiej. Powiedział, Ŝe jest artykuł, który mówi o tym, Ŝe jeŜeli protokół z sesji
jest niezgodny, to zostaje to wyjaśnione, a protokół przyjmuje się na następnej sesji. Artykuł
272 mówi o tym, stwierdził Pan Zdzisław Jarek. Pani Adwokat powiedziała, Ŝe odniesie się do
tego zapytania na następnej sesji.
Pani Irena Kosek Lizakowska (dot. promocji) został złoŜony wniosek na przyznanie pomocy
finansowej „małe projekty”, na chwile obecna wniosek jest weryfikowany przez Urząd
Marszałkowski. Zapytała, czy to jest złoŜony wniosek na 2012 rok. Pani Wioletta sowa
stwierdziła, Ŝe wniosek został złoŜony na 2011 rok, w związku z tym, Ŝe Urząd Marszałkowski
odpowiedział zapóźni, to Festiwal Sera się odbył bez wsparcia UM. Urząd Marszałkowski
poinformował, Ŝe te pieniądze moŜe przenieść na kolejny rok. Pan Wójt dodał, Ŝe wyjaśni i
udzieli informacji.
Ad.7. Informacja dotycząca sportu i rekreacji w Gminie Walim, -zrealizowany /Stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Pani Irena Kosek Lizakowska stwierdziła, Ŝe informacja jest bardzo obszerna, ale brakuje
„liczb”.
Sołtys Paweł Mazur zadał pytanie dot. tabeli. W tabelce są zawarte informacje LZS Grodno
Zagórze Śląskie (mecze, treningi, wydarzenia rekreacyjne). Poprosił o wyjaśnienie wydarzeń
rekreacyjnych.
Kierownik CSiR Pan Artur Jarczok stwierdził, Ŝe takie zapisy prowadzi „dla siebie”. Dodał, Ŝe
to jest rok niezakończony. Na pewno kolejna informacja po zamknięciu roku budŜetowego
będzie bogatsza w liczby / kwoty.
Radny Mieczysław Osiecki poprosił o poprawienie kwestia na temat boisk, poniewaŜ jest zapis,
Ŝe boisko w Dziećmorowicach nie jest pełno-wymiarowe, a jest pełno-wymiarowe i to jest
róŜnica.
Sołtys Mieczysław Sidor stwierdził, Ŝe są miejscowości takie jak Niedźwiedzica, gdzie jest
mały plac do gry. Chciałbym, aby teŜ cos się działo w Niedźwiedzicy. Jest jednostka
odpowiedzialna za to, a nic się nie dzieje. W innych miejscowościach są stowarzyszenia, które
cos robią, a niema w Niedźwiedzicy.
Wójt Gminy Walim odpowiedział, Ŝe trudno odpowiedzieć, dlaczego w Niedźwiedzicy nie ma
stowarzyszenia, albo nie macie takiej potrzeby. Proszę nie mieć pretensji, Ŝe 4 miejscowości
maja stowarzyszenia i chcą uprawiać sport. NaleŜałoby się zastanowić jak wykorzystać boisko
w Niedźwiedzicy.
Pan Jarczok stwierdził, Ŝe został poruszony temat inicjatywy oddolnej. Ona jest wspaniała
i realizuje podstawową funkcje potrzeb małych miejscowości. Jako Kierownik instytucji jestem
otwarty. MoŜe się odbyć spotkanie jak uczestniczyć w tych wydarzeniach.
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Pani Lizakowska powiedziała, Ŝe tęskni za czasami, kiedy nikt nic nie organizował, a dzieci
brały same piłkę i szły grać na boisku. Pan Mazur stwierdził, Ŝe to moŜna bardzo łatwo zrobić,
tylko trzeba zlikwidować zasięg Internetu i TV.
Ad.8. Informacja w sprawie Strategii gminy Walim na lata 2012 – 2020, /Stanowi załącznik
nr 6 do protokołu/.
Pani Sekretarz Aleksandra Ignaszak poinformowała, Ŝe została złoŜona na ręce rady Strategia.
Jest strategia, która jeszcze obowiązuje niemniej jednak była moŜliwość przystąpić do projektu
„Partnerstwo – Tajemniczy Trójkąt”. W ramach projektu Unijnego Fundacja edukacji
Europejskiej umoŜliwiła pisanie strategii. Projekt trwał od stycznia 2011 roku. Mieszkańcy
mogą wnosić uwagi. Strategie pisał zespół, w którym znajdowały się 3 osoby z gminy, 2 osoby
z ośrodków kultury i 5 osób z organizacji pozarządowych. Pani Irena Kosek Lizakowska i Pan
Paweł Mazur uczestniczyli w tym projekcie. W grudniu będzie podjęta uchwała odnoście
przyjęcia strategii.
Pani Lizakowska poinformowała, Ŝe pisząc projekt zespoły uczestniczyły w wyjazdach
studyjnych do innych miejscowości, w których wiele rzeczy zostało wspólnie zrobionych, jeśli
chodzi o rozwój turystyki.
Wójt Gminy Walim powiedział, Ŝe debata i dyskusja na temat strategii będzie się odbywała
15.11.2011 w CKiT. Myślę, Ŝe radnych nie zabraknie na tym spotkaniu. Planujemy działanie
na kolejne lata. Cyt. „Ja nie uczestniczyłbym w tych spotkaniach, ale spotkałem się z ludźmi,
którzy tworzą turystykę w Polsce, bo w wyniku pracy tych zespołów, który odwiedzał róŜne
tereny polski i uczył się jak ta turystyka wygląda na zewnątrz. Wisła, Szczyrk, Beskid Niski to
są przykłady. W tych miejscowościach turystykę tworzą ludzie, nie Urzędy. Świetne projekty
są zrealizowane, z pomocą urzędów. Stawiam się w roli urzędnika, jesteśmy gotowi pomóc.
Mamy duŜe moŜliwości. Najgorsza bolączka jest brak liderów, ludzi, którzy chcą budować
turystykę”.
Pani Irena Lizakowska dodała, Ŝe jeŜdŜąc po tych miejscowościach na wyjazdy studyjne było
widać, Ŝe miejscowości walczą o kaŜdego turystę. Jeśli nasza gmina nie będzie tego robiła, to
zostanie daleko w tyle. Dodała, Ŝe w informacji jest mowa o konkursie, w którym wzięło udział
tylko 3 gospodarstwa, agro-turystyczne.
Pani Danuta Szczęśniak poinformowała, Ŝe był to konkurs organizowany przez Starostwo
Powiatowe i był limit osób, które mogły wsiąść udział w konkursie.
Ad.9. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Walim, - zrealizowany, Radni
otrzymali informację. /Stanowi załącznik nr 7 do protokołu/. Brak pytań.
Ad.10. Podjęcie uchwał:
1. Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru połoŜonego we wsi Rzeczka, Gm. Walim,
Przewodnicząca RG poprosiła o zreferowanie w/w uchwały przez Przewodniczącą Komisji
ZPSRLGśiOŚ p. Monikę Pakułę. Przewodnicząca komisji stwierdziła, Ŝe p.z.p jest
sporządzany na wniosek Wójta Gminy Walim. Projekt jest zgodny z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz nie było Ŝadnych uwag ze
strony mieszkańców. Gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną.
Komisja ustaliła wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej w przypadku zbycia
nieruchomości, której warunki wzrosły w związku z uchwaleniem w/w planu w wysokości
30%. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
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W związku, Ŝe nie było więcej pytań Przewodnicząca RG poprosiła o odczytanie Uchwały
przez Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską, a następnie poddana uchwałę pod
głosowanie. Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru połoŜonego we wsi Rzeczka, Gm. Walim, została podjęta większością
głosów (15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr 8 do
protokołu/.

IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała Radnych z pismem dot. placu zabaw przy Szkole
w Walimiu. Radni dyskutowali na temat placu zabaw. W dyskusji zabrał głos Radny Jan Zająć.
Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Jarczok poinformowała, Ŝe plac jest terenem bardzo małym,
kameralnym, mieszczącym się pomiędzy dwoma budynkami. DołoŜenie czegokolwiek zagrozi
bezpieczeństwu. Jak przyjdzie Sanepid i zobaczy, Ŝe są urządzenia na urządzenia nałoŜone, to
będą kary. Wchodzi w grę tylko inny plac, którego wokół szkoły jest coraz mniej.
Pan Rudnicki dopowiedział, Ŝe był autorem projektu zagospodarowania tego placu. Dodał, Ŝe
są pewne przepisy, które uwarunkowują budowanie zjeŜdŜalni, huśtawki, domku. W związku
z tym są przewidziane strefy ochronne. Obszar jest taki, jaki jest, ogrodzenie było planowane,
ale wystąpiły poślizgi w realizacji. Jedyna rzeczą, którą moŜna wykonać tj. ogrodzenie.
Sołtys Anna Madej zapytała, czy jest moŜliwość poproszenia Zarządu Dróg Powiatowych
o wymalowanie pasów w Olszyńcu, poniewaŜ jest niebezpieczeństwo jak dzieci wysiadają
z autobusu szkolnego i przechodzą na druga stronę. Kolejna sprawa dot. marszu młodzieŜy.
Zapytała, kto prowadzi cała grupę, poniewaŜ stanowiło to duŜe niebezpieczeństwo.
Pan Jarczok poinformował, Ŝe w ubiegły czwartek marsz był formą happeningu. Grupa była
prowadzona przez nauczycieli. Jest to forma Ŝywiołowa i nie da się okiełznać, czy wychodzą
po za jakieś ramy. Nie było duŜego zagroŜenia. Dzieci szły pod nadzorem nauczycieli.
Wydarzenie przebiegało zgodnie z planem, zatrzymało się przy ośrodku CKiT. Dziś musimy
być otwarci na taką formę, a nie szukać problemów. Bezpieczeństwo było zachowane, ruch był
wstrzymany na chwilkę 10 minut.
Przewodnicząca Rady Gminy Walim odczytała ogłoszenie dot. koła emerytów i rencistów.
Pani Sekretarz poinformowała, Ŝe 14.11.2011 o godz. 17.00 odbędą się wybory na sołtysa wsi
Rzeczka w Austeria Krokus.
Pani Wioletta Sowa zaprosiła Radnych i sołtysów na Akademie z okazji Dnia 11 Listopada
dnia 10.11.2011 o godz. 10.00 w CKiT.
Dyrektor Szkoły Podstawowej poinformowała o nieodpłatnej zbiórce elektro-śmieci.
V. ZAKOŃCZENIE SESJI
W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Przewodnicząca RG zamknęła obrady „XI”
Sesję Rady Gminy o godzinie 13.00.
Protokołowała:

Przewodnicząca RG
Zuzanna Bodurka
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