PROTOKÓŁ Z SESJI NR XXII
RADY GMINY WALIM
z dnia 30 października 2012r.
I. BLOK ORGANIZACYJNY
Ad.1. Otwarcie Sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Walim Pani Zuzanna Bodurka otworzyła XXII Sesję 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
• Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
• Kierowników referatów Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości wg załączonej listy
obecności.
Ad.2. Ustalenie quorum
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe na 14 Radnych w Sesji uczestniczy 13,
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 poinformowała, Ŝe Rada Gminy otrzymała pismo od Wojewody
Dolnośląskiego nr NK-N4.4102.1.2012.MG z dnia 29 października 2012 r., informujące,
Ŝe na XX Sesji Rady Gminy „dwoma głosami za” została przyjęta Uchwała XX/112/2012
Rady Gminy Walim w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Wobec powyŜszego Przewodnicząca zawnioskowała o wycofanie z obrad projektu uchwały
Nr XXII/124/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego oraz, w związku z tym, zmianę numeracji pozostałych uchwał.
O godz. 12.15 doszedł radny Jerzy Myśliński
Radni przyjęli wniosek jednogłośnie.
Porządek po zmianach przedstawia się następująco:
I. BLOK ORGANIZACYJNY
1. Otwarcie Sesji
2. Ustalenie quorum,
3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany,
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXI z dnia 28 września 2012 r.
II. BLOK INFORMACYJNO – SPRAWOZDAWCZY
5. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami,
6. Informacja dotyczącą promocji w Gminie Walim
7. Informacja dotycząca sportu i rekreacji w Gminie Walim
8. Analiza oświadczeń majątkowych
III. BLOK MERYTORYCZNY
9. Podjęcie Uchwał:
• Uchwała Nr XXII/122/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany
1

uchwały Nr XVII/87/2012 Rady Gminy Walim z dnia 19 marca 2012 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walim w 2012 roku.
• Uchwała Nr XXII/123/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Walim z dnia 19 grudnia 2011 r. w
sprawie nabycia na rzecz Gminy Walim nieruchomości zabudowanej w Zagórzu
Śląskim
• Uchwała Nr XXII/124/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie stawek
podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.
• Uchwała Nr XXII/125/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podatku
od środków transportowych na 2013 rok.
IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
V. ZAKOŃCZENIE SESJI
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.
Ad.4. Przyjęcie Protokołu Nr XXI z dnia 29 września 2012 r.
Przewodnicząca RG zapytała, czy Radni wnoszą uwagi do protokołu.
Radna Irena Kosek – Lizakowska zwróciła uwagę, Ŝe w końcowej części protokołu
pojawiła się informacja, iŜ sekcję gry na gitarze prowadzi pan Henryk Hniatuk, a powinno
być Paweł Kociubski i poprosiła o wprowadzenie poprawnych danych.
W związku z brakiem uwag, przyjęcie protokołu zostało poddane głosowaniu – protokół
przyjęto 12 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się.
/Protokół Nr XXI stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu./
Dane w protokole zostały uzupełnione o nazwiska wszystkich osób,
prowadzących koła zainteresowań w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
Ad.5. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami.
Przewodnicząca RG Pani Zuzanna Bodurka stwierdziła, iŜ radni otrzymali informację,
zapytała równieŜ, czy są pytania i uwagi.
Radny Zdzisław Jarek poprosił o odczytanie interpelacji złoŜonej przez radnego Jana
Zająca.
Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe Pan Jan Zając nie jest juŜ radnym i w związku z tym sprawa
ta zostanie załatwiona zwykłym trybem, zgodnie z Kodeksem Postępowania
Administracyjnego.
Ze względu na brak pytań, zaproponowała przejście do dalszego porządku obrad.
/ Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 do protokołu/.
Ad. 6. Informacja dotycząca promocji w Gminie Walim.
/Informacja stanowi załącznik nr4 do protokołu/
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iŜ radni otrzymali informację, zapytała równieŜ,
czy są pytania i uwagi.
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Sołtys wsi Zagórze Śląskie Zdzisława Wasilewicz – Pietrzyk zapytała, dlaczego
w informacji nie ma wzmianki o zeszłorocznym kiermaszu świątecznym. Poinformowała
równieŜ, Ŝe w tym roku takŜe odbędzie się taki kiermasz.
Wójt Gminy Adam Hausman odpowiedział, Ŝe w informacji zostały zawarte działania
wykonane przez Urząd Gminy, natomiast kiermasz organizowany był przez inne podmioty.
W związku z wyczerpaniem tematyki, Przewodnicząca RG zaproponowała przejście
do następnego punktu obrad.
Ad. 7. Informacja dotycząca sportu i rekreacji w Gminie Walim
/ Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu/
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iŜ radni otrzymali informację, zapytała równieŜ,
czy są pytania i uwagi.
Sołtys wsi Niedźwiedzica Mieczysław Sidor zauwaŜył, Ŝe mieszkańcy małych wiosek
z terenu gminy nie mają jak dostać się, aby korzystać z proponowanych zajęć sportowych
na hali. Zapytał, czy nie moŜna byłoby zorganizować dojazdu chociaŜby raz w tygodniu,
czy Rada nie mogłaby wziąć tego pod uwagę.
Radna Jolanta Grzegorzek nadmieniła, Ŝe kaŜda wieś ma pieniądze z funduszu sołeckiego
i moŜe zabezpieczyć środki na dowóz swoich mieszkańców na halę.
Radni zauwaŜyli równieŜ, Ŝe kaŜda wieś ma ten sam problem i w związku z tym
mieszkańcy swoimi inicjatywami powinni go rozwiązać.
W związku z wyczerpaniem tematyki, Przewodnicząca RG zaproponowała przejście
do następnego punktu obrad.
Ad. 8. Analiza oświadczeń majątkowych
Przewodnicząca Rady Gminy dokonała analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych
przez radnych za 2011 rok. Poinformowała, Ŝe oświadczenia majątkowe radnych zostały
dostarczone w terminie, w czterech pojawiły się drobne błędy, dlatego teŜ radni zostali
wezwani do złoŜenia korekt. Oświadczenia zostały umieszczone na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Walim.

III. BLOK MERYTORYCZNY
Ad. 9. Podjecie Uchwał:
• Uchwała Nr XXII/122/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XVII/87/2012 Rady Gminy Walim z dnia 19 marca 2012 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walim w 2012 roku.
Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie Przewodniczącą Komisji ZPSGśRLiOŚ Panią
Monikę Pakułę.
Przewodnicząca Komisji ZPSGśRLiOŚ wyjaśniła, Ŝe w Uchwale Nr XVII/87/2012 Rady
Gminy Walim, podjętej w dniu 19 marca 2012, w paragrafie nr 3 błędnie została wskazana
data wejścia w Ŝycie. Jako Ŝe program opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt kwalifikuje się jako zadanie własne gminy, naleŜało dokonać zmian
dotyczących daty wejścia w Ŝycie uchwały.
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Radna Irena Kosek – Lizakowska nadmieniła, Ŝe problem z podstawą prawną
pojawia się juŜ kolejny raz. Podkreśliła, Ŝe obsługa prawna powinna dokładniej sprawdzać
przedkładane uchwały, aby takie pomyłki się więcej nie zdarzały.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana przez Radną Marię Radlińską,
a następnie została poddana pod głosowanie. Uchwała Nr XXII/122/2012 z dnia
30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/2012 Rady Gminy Walim
z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walim w 2012 roku została
przyjęta jednogłośnie.(14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
/Stanowi załącznik nr 6 do protokołu/.
• Uchwała Nr XXII/123/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Walim z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Walim nieruchomości zabudowanej
w Zagórzu Śląskim.
Przewodnicząca RG poprosiła o wypowiedź w tej sprawie Przewodniczącą Komisji
ZPSGśRLiOŚ Panią Monikę Pakułę.
Przewodnicząca Komisji ZPSGśRLiOŚ wyjaśniła, Ŝe w związku z ostatecznymi
ustaleniami w sprawie przekazania do zasobów Gminy Walim nieruchomości zabudowanej
nieczynnym dworcem PKP w Zagórzu Śląskim od Polskich Kolei Państwowych przejęcie
nastąpi w trybie art. 39 ust. 3 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, który stanowi, iŜ „mienie
komunalne PKP S.A. moŜe być przekazane nieodpłatnie na własność jednostkom samorządu
terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, słuŜącymi wykonywaniu
zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu”. Zmiana warunków nabycia
przedmiotowej nieruchomości jest korzystniejsza dla Gminy Walim, poniewaŜ nie nastąpi
pomniejszenie dochodów budŜetu z tytułu zaległości podatkowych.
Przewodnicząca Komisji ZPSGśRLiOŚ dodała, Ŝe projekt uchwały został przyjęty
jednogłośnie przez członków komisji.
Radna Irena Kosek – Lizakowska przypominając, iŜ podstawa prawna w sprawach
z PKP zmieniana jest po raz drugi, poprosiła o wyjaśnienie, co taka zmiana oznacza
dla gminy.
Wójt Gminy Walim wyjaśnił, Ŝe w poprzednim brzmieniu uchwały, Gmina chciała
przejęć nieruchomość w zamian za niepłacone podatki. Ta zmiana powoduje, Ŝe PKP podatek
zapłaciło, a nieruchomość i tak przechodzi na własność gminy, więc zmiana sposobu
przejęcia nieruchomości, jest dla gminy korzystniejsza.
Radnych zainteresowała równieŜ moŜliwość przejęcia nieruchomości po PKP w Walimiu.
Wójt wyjaśnił, Ŝe obecnie prowadzone są rozmowy, na tym etapie jesteśmy zainteresowani
przejęciem drogi ul. Dworzec PKP.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana przez Radną Marię Radlińską,
a następnie została poddana pod głosowanie. Uchwała Nr XXII/123/2012 z dnia
30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Walim
z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Walim nieruchomości
zabudowanej w Zagórzu Śląskim została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 7 do protokołu/.
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• Uchwała Nr XXII/124/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie stawek
podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.
Przewodnicząca RG poprosiła o wypowiedź w tej sprawie Przewodniczącą Komisji
RGBiF Panią BoŜenę Pańczyszak
Przewodnicząca Komisji RGBiF wyjaśniła, Ŝe Rada Gminy jest zobowiązana
do corocznego uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać
w 2013 roku. Odczytała stawki, jakie zaproponowała komisja, podkreślając, Ŝe kaŜda
proponowana stawka głosowana była oddzielnie. I tak:
Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości :
propozycja: 2012
max 2012
1. Od 1m² powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych
0,70zł
0,70
uchwalono stawkę 0,73 – 3 głosy za; 2 przeciw
2. Od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
20,60zł
21,94
uchwalono stawkę 21,00 zł – 4 głosy za; 1 przeciw
3. Od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
10,24zł
10,24
uchwalono stawkę 10,65 zł – 5 głosów za; 0 przeciw
4. Od 1m2 powierzchni uŜytkowej związanej z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń
4,45zł
4,45
uchwalono stawkę 4,63 zł – 5 głosów za; 0 przeciw
5. Od 1 m2 powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków lub ich części
7,36zł
7,36
w tym:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego
7,36zł
7,36
uchwalono stawkę 7,50 zł – 5 głosów za; 0 przeciw
6. Od wartości budowli
2%
2%
uchwalono stawkę 2% – 5 głosów za; 0 przeciw
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,84zł
0,84
uchwalono stawkę 0,88 zł – 5 głosów za; 0 przeciw
8. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
4,33zł
4,33
uchwalono stawkę 4,51 zł – 4 głosy za; 1wstrzymujący się
9. Od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów
0,43zł
0,43
w tym:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego
0,43zł
0,43
uchwalono stawkę 0,45 zł – 4 głosy za; 1 przeciw
10. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych następuje przez upowaŜnionego inkasenta
Stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości ustalono w wysokości 10,-zł

2013
0.73

22,82

10,65

4,63
7,66

7,66
2%

0.88

4,51
0,45

0,45

4 głosy za; 1 przeciw

Pozostałe zapisy uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji RGBiF wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały został przegłosowany
w poszczególnych pozycjach.
Radna Irena Kosek – Lizakowska zwróciła uwagę, iŜ w zeszłym roku przygotowany
projekt uchwały był bardziej czytelny.
Wójt wyjaśnił, Ŝe działanie takie było celowe, aby nikt nie stawiał zarzutów,
iŜ sugerowane są wysokości stawek.
Przewodnicząca Komisji RGBiF Panią BoŜenę Pańczyszak nadmieniła,
Ŝe jej zdaniem było to bardzo dobre rozwiązanie, dzięki któremu kaŜdy mógł sam
5

popracować nad uchwałą, sprawdzić zmiany stawek w poprzednich latach i zaproponować
własne na rok 2013.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana przez Radną Marię Radlińską,
a następnie została poddana pod głosowanie. Uchwała Nr XXII/124/2012 z dnia
30 października 2012 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok została
przyjęta większością głosów. (13 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 8 do protokołu/.
• Uchwała Nr XXII/125/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podatku
od środków transportowych na 2013 rok.
Przewodnicząca RG poprosiła o wypowiedź w tej sprawie Przewodniczącą Komisji
RGBiF Panią BoŜenę Pańczyszak
Przewodnicząca Komisji RGBiF wyjaśniła, Ŝe zgodnie z przepisami prawa, Rada ma
obowiązek uchwalenia stawek podatku od środków transportu. Komisja ustaliła wzrost
stawek na poziomie 4%, czyli na poziomie inflacji. Komisja projekt uchwały przyjęła
jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana przez Radną Marię Radlińską,
a następnie została poddana pod głosowanie. Uchwała Nr XXII/124/2012 z dnia
30 października 2012 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok została
przyjęta jednogłośnie. (13 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 9 do protokołu/.

IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
Sekretarz Gminy Walim Aleksandra Ignaszak, w imieniu
Partnerstwa
Sowiogórskiego, zaprosiła chętnych do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Czech,
w dniu 6 listopada godz. 7.00 sprzed urzędu. Celem wyjazdu jest zapoznanie się z
dokonaniami gminy czeskiej, jakie wykonała w ramach uzyskanych funduszy
pozabudŜetowych. Poinformowała równieŜ, Ŝe rozdane została gazeta BIULETYN
Sowiogórski, wydana przez Partnerstwo Sowiogórskie, w którym promujemy naszych
rodzimych twórców i wytwórców.
Radna Irena Kosek – Lizakowska wróciła do wypowiedzi Pana Mieczysława
Sidora, stwierdzając, Ŝe rozwiązaniem moŜe być umówienie się mieszkańców kilku wsi
na taki wjazd, zrobienie listy chętnych wraz ze zbiórką pieniędzy na przejazd i wtedy moŜna
wynająć szkolny autobus, który chętnych dowiezie na halę. Mieszkańcy sami muszą się
zorganizować, jeśli będą chętni, to na pewno moŜna to załatwić.
Sołtys Niedźwiedzicy Mieczysław Sidor spuentował, iŜ poruszane są tematy, a ze
strony radnych nie ma reakcji. Przypomniał, Ŝe poprosił o zastanowienie się nad
rozwiązaniem. W toku dyskusji ustalono, Ŝe jeśli mieszkańcy się zorganizują, to znaczy ustalą
termin, przygotują listę chętnych i środki finansowe, to udostępniony im zostanie autobus
szkolny.
Radny Zdzisław Jarek poruszył temat parkowania przy ul. Wyszyńskiego
naprzeciwko plebani, stwierdzając, Ŝe parkowanie tam stwarza zagroŜenie dla uŜytkowników
drogi.
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Wójt Gminy Walim Adam Hausman zapewnił, Ŝe zostanie wystosowane pismo
do zarządcy drogi o postawienie tam znaku zakazu zatrzymywania się, ale nadmienił takŜe,
Ŝe znak taki juŜ kilkakrotnie był umieszczany, jednak mieszkańcy sami go ściągają.
Zaapelował, aby zwracać uwagę mieszkańcom, poniewaŜ to my sami tam parkujemy przy
sklepie, choć w odległości 100 metrów jest parking.
Radna Irena Kosek – Lizakowska postawiła wniosek o podjęcie dalszej pracy nad
statutem, stwierdzając, Ŝe juŜ rozpoczętą pracę naleŜałoby zakończyć.
W toku dyskusji ustalono, Ŝe Komisja Doraźna, zgodnie z zapisami w uchwale ją
powołującej, przestała mieć status prawny. W związku z tym ustalono, Ŝe na najbliŜszej sesji
naleŜy powołać nową komisję, która będzie pracowała nad statutem, natomiast chętni radni
będą mogli społecznie brać udział w pracy komisji.
Radny Henryk Wach zwrócił się z wnioskiem o zadbanie w okresie zimowym terenu
przystanków autobusowych, z których odjeŜdŜają dzieci do szkoły.
Wójt zobowiązał się do rozwiązania tego problemu, informując, iŜ pracownik
porządkowy w Dziećmorowicach będzie zobowiązany do utrzymania porządku na
przystankach.
Sołtys wsi Zagórze Śląskie Pani Zdzisław Wasilewicz – Pietrzyk poinformowała,
Ŝe 9 listopada w świetlicy wiejskiej w Zagórzu Śląskim będzie zorganizowane przez DODR
spotkanie w sprawie ubezpieczeń społecznych – będzie przedstawiciel KRUS, a takŜe
w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków – będzie przedstawiciel
PZU. Zajmujący się tym spotkaniem pracownik DODRu prosił o przekazanie tej informacji
na sesji, aby dotarła do sołtysów, którzy będą ja mogli przekazać rolnikom z naszej gminy.
Wójt zaprosił wszystkich na uroczyste obchody Święta Niepodległości w dniu
11 listopada. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 Mszą Św., a następnie odbędzie się
inscenizacja w Centrum kultury i turystyki.
Sołtys wsi Jugowice Pan Tomasz Sobczyk zapytał, kiedy będzie rozpoczęty remont
dogi w Jugowicach.
Wójt przypomniał, Ŝe dzięki staraniom gminy i sołtysa z Jugowic, Powiat otrzymał
środki finansowe na remont tej drogi. Poinformował, Ŝe z jego informacji wynika, iŜ przetarg
jest juŜ rozstrzygnięty, został przekazany plac budowy oraz Ŝe termin realizacji wyznaczono
do końca listopada.
Radna Maria Radlińska podziękowała radnym za wieniec i udział w pogrzebie jej
mamy.
V. ZAKOŃCZENIE SESJI
W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXII Sesji Rady
Gminy o godzinie 13.30

Protokołowała:

Przewodnicząca RG

Anna Młynarczyk

Zuzanna Bodurka
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