PROTOKÓŁ Z SESJI NR „IV”
RADY GMINY WALIM
z dnia 31 stycznia 2011r.
Ad.1. Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady Gminy Walim Pani Zuzanna Bodurka otworzyła „IV” Sesje Rady
Gminy Walim, która odbyła się w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu o godz. 12.00.
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.
Przewodnicząca RG poinformowała, Ŝe porządek obrad Radni otrzymali. Poprosiła o
przyjęcie porządku obrad.
I. BLOK ORGANIZACYJNY
1. Otwarcie Sesji
2. Ustalenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
4. Przyjęcie Protokołu Nr III z dnia 22 grudnia 2010r.
II. BLOK INFORMACYJNO – SPRAWOZDAWCZY
5. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami.
III. BLOK MERYTORYCZNY
6. Podjecie Uchwał:
1. Uchwała Nr IV/14/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Walim na 2011r.
2. Uchwała Nr IV/15/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.
3. Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie ustanowienia Przedstawiciela w Stowarzyszeniu
Turystycznym Gmin Gór Sowich.
IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
V. ZAKOŃCZENIE SESJI

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (15 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw).
Ad.4. Przyjęcie Protokołu Nr III z dnia 22 grudnia 2010r.
Pkt. 4 – zrealizowany. Radna BoŜena Pańczyszak poprosiła o dopisanie w Uchwale Nr
III/9/2010 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2011r, Ŝe gmina cyt.
„brała kredyty i udzielała poręczenia”. Protokół I został przyjęty jednogłośnie (15 osób za, 0
przeciw, 1 wstrzymująca się). /Stanowi załącznik nr 2 do protokołu/.
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Ad.5. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami.
Pkt. 5 – zrealizowany. Radny Mieczysław Osiecki stwierdził, Ŝe zapis cyt. „mecz towarzyski,
pomiędzy mieszkańcami Dziećmorowice, a mieszkańcami innych sołectw, bądź
mieszkańcami powiatu wałbrzyskiego w lipcu”. Radny stwierdził, Ŝe ten zapis jest niejasny i
takiego inaczej brzmiał na zebraniu wiejskim. Wójt Gminy stwierdził, Ŝe zapis jest zasadny.
/Stanowi załącznik nr 3 do protokołu/.
Ad.6. Podjęcie uchwał:
1. Uchwała Nr IV/14/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Walim na 2011r.
W związku z brakiem pytań uchwała została odczytana przez Zastępcę Przewodniczącej
Panią Marię Radlińską, a następnie poddana pod głosowanie. Uchwała IV/14/2011 została
podjęta jednogłośnie (15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr
4 do protokołu/.
2. Uchwała Nr IV/15/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.
Radny Jan Zając zgłosił następujące uwagi do planu pracy komisji rewizyjnej. Uznał, Ŝe
komisja niedbale podeszła do planu pracy. Stwierdził, Ŝe nie ma takich inwestycji zaczętych,
które powinny być w marcu kontrolowane. Jeśli chodzi o kontrole CSiR to ono dopiero od
dwóch miesięcy działa, więc nie ma na początku roku kontrolować tej instytucji. Dodał, Ŝe
moŜna by było skontrolować bibliotekę. Radny zapytał, w jaki sposób w październiku będą
kontrolowane lasy komunalne. Dodał, Ŝe mamy 80 hektarów lasu, wiec moŜna to sprawdzić
przy okazji.
Radna Irena Kosek Lizakowska stwierdziła, Ŝe kontrola CSiR specjalnie została ujęta na
początku roku w planie, poniewaŜ komisja chciałaby się zapoznać z planami działań,
koncepcją, czy sprawy zatrudnienia są uregulowane, czy instytucja jest przygotowana do
działania.
Radny Dariusz Karpiński wyjaśnił, Ŝe jeŜeli chodzi o kontrole Inwestycji to chodzi o rok
2010.
Radny Jan Zając poinformował, Ŝe Rada Gminy będzie przyjmowała roczne sprawozdanie
budŜetowe z 2010 roku, w którym będą ujęte wszystkie inwestycje za 2010 rok.
Przewodnicząca RG stwierdziła, Ŝe to jest propozycja planu komisji rewizyjnej. Rada ma
prawo przyjąć ten plan lub „nie”.
Wójt Gminy Walim zgłosił, Ŝe wkradł się błąd. Poprosił o poprawienie nazwy instytucji
z cyt. „Ośrodek Opieki Społecznej, na Ośrodek Pomocy Społecznej”. Wójt stwierdził, Ŝe jeśli
chodzi o kontrole ABK komisji rewizyjnej, to mogą być skontrolowane tylko środki, które
gmina dotuje.
Radny Jan Zając zgłosił formalny wniosek dot: „wprowadzenie zmian do planu pracy komisji
rewizyjnej”.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie wniosku formalnego Radnego Jana Zająca.
Wniosek został odrzucony większością głosów (9 głosów przeciw wprowadzaniu zmian, 5
wstrzymująca, 1 za wprowadzeniem zmian).
Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe plan pracy komisji rewizyjnej nie ulega zmianie,
w związku z czym poprosiła o odczytanie uchwały.
Uchwała została odczytana przez Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską, a
następnie poddana pod głosowanie. Uchwała IV/15/2011 została podjęta większością głosów
(13 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr 5 do protokołu/.
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3. Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie ustanowienia Przedstawiciela w Stowarzyszeniu
Turystycznym Gmin Gór Sowich.

Przewodnicząca RG poprosiła o wypowiedz Przewodniczącego Komisji KSiT Panią Danutę
Szczęśniak. Pani Szczęśniak stwierdziła, Ŝe odbyła się komisja w tej sprawie, na której
została zaproponowana osoba Pana Adama Hausmana – Wójt Gminy Walim, Pani Danuty
Szczęśniak – Przewodniczący Komisji KSiT i Pana Dariusza Karpińskiego – Członek
Komisji Rewizyjnej. Poinformowała, Ŝe komisja była jednogłośnie za tym, aby te osoby
reprezentowały gminę w STGGS. Zapytała, czy ktoś z radnych się nie zgadza i chciałby
zaproponować inną osobę.
Radna Irena Kosek Lizakowska stwierdziła, Ŝe w STGGS powinna być osoba reprezentująca
CKiT w Walimiu.
Przewodnicząca RG zapytała, czy Pani Radna ma osobę do zaproponowania, jeŜeli tak to
musi ta osoba wyrazić zgodę. W związku z tym, Ŝe nie było danej osoby, Przewodnicząca RG
poprosiła o odczytanie uchwały projektu Uchwały III/7/2010. Uchwała III/7/2010 została
podjęta jednogłośnie (15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr
6 do protokołu/.
IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Sołtys Paweł Mazur złoŜył podziękowania Przewodniczącemu Rady Gminy, Radny Gminy
Walim i pracownikom UG za sprawne przeprowadzenie wyborów na sołtysa i rade sołecką w
Zagórzu Śląskim. Sołtys Mieczysław Sidor poruszył temat lasów gminnych. Stwierdził, Ŝe
potrzeba jest kontrola lasów, aby był w nich porządek. Radna Jadwiga Stach podziękowała
Kierownikowi IT Panu Janowi Rudnickim za dopilnowanie drogi na cmentarz, która
codziennie była odśnieŜana i posypywana, a takŜe za lokalizacje kontenerów na śmieci. Pan
Henryk Nizioł (mieszkaniec gminy Walim) cyt.„spieracie się o komisje, a komisji trzeba
pokazać jak powycinali wszystkie lasy w gminie, a pod koniec lata brakuje wody, poniewaŜ
lasy źródła wysychają. Co robicie? Macie pracować dla ludzi, a nie się śmiejecie. W Głuszycy
budują nowe bloki, zatrudniają ludzi, a w Walimiu nic niema. Chciałbym, aby został
uprzątnięty gruz po zakładzie lniarskim”. Przewodnicząca RG poinformowała, Ŝe nikt się nie
śmieje, jeśli chodzi o sprawę zakładów lniarskich to wypowie się Wójt Gminy. Sołtys Jan
Magoń zgłosił, Ŝe zawalił się mur przy rzece na ul. Młyńskiej. Dodał, Ŝe zgłosił ta sprawę do
Starostwa Powiatowego. Trzeba ten mur zabezpieczyć, poniewaŜ ktoś moŜe wpaść. Radny
Jerzy Myśliński poprosił o dokończenie balustrady na ul. Wyspiańskiego, poniewaŜ jedna
osoba juŜ wpadła do rzeki i się potłukła. Radny Jan Zając poinformował, Ŝe przy ul. Długiej
jak się kończy ogrodzenie Pana Abramowicza, to stoją dwie potęŜne lipy, które groŜą
zawaleniu przy większych wiatrach. Radna Maria Radlińska poinformowała Radnego Zająca,
Ŝe zgłosiła ta sprawę do Pani Adrianny Zgadło – Ciotuń, a Pani Zgadło następnie zgłosiła ta
sprawę do starostwa Powiatowego, poniewaŜ te drzewa leŜą w pasie drogowym powiatu.
Wójt Gminy stwierdził, Ŝe jeŜeli chodzi o lasy, to gmina posiada 80 ha lasów. Trudno
powiedzieć, czy będzie jakiś dochód z lasów. Dodał, Ŝe trzeba z komisją zastanowić się nad tą
sprawą. NaleŜy się zastanowić, co naleŜy z gminnymi lasami zrobić. Sprawa Zakładów
lniarskich jest w toku. Gmina chciałaby odzyskać zakłady i stać się właścicielem, ale
właścicielem jedynie moŜe stać się Skarb Państwa, poniewaŜ nie ma tam sprzedaŜy tylko
wieczyste uŜytkowanie. Jest koncepcja, którą się realizuje, ale w tej chwili jest to zawiła
sprawa do rozpatrywania. Co do tworzenia miejsc pracy, to gmina ich nie tworzy. Gmina,
Radni mają stymulować gospodarkę gminną i powodować, Ŝeby ona była atrakcyjna dla
potencjalnych inwestorów, natomiast nie jest to zadanie własne gminy i Ŝadna gmina nie
tworzy zakładów pracy. Ul. Wyspiańskiego zostanie zabezpieczona. W budŜecie LZGW jest
1.200.000,-zł na regulacje rzeki i odbudowe dróg. Będą remontowane mury rzeczne od ul.
Wyspiańskiego. Na ten rok jest to kwota 600.000zł i na przyszły rok równieŜ 600.000. Radny
Zdzisław Jarek zapytał, czy jest moŜliwość odtworzenia wyciągu narciarskiego w, Walimiu,
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poniewaŜ za dawnych czasów była to duŜa atrakcja. Spytał, kto w chwili obecnej jest
właścicielem wyciągu i czy gmina została oszukana. Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe rada
wydawała opinie o wydzierŜawieniu na więcej niŜ 3 lata. Wójt dodał, Ŝe firma, która
dzierŜawiła grunty prowadziła działalność przez 4 lata, w roku ubiegłym okazało się, Ŝe nie
spełniała wymogów i niedostatnie dopuszczenia. W związku z tym umowa została
rozwiązana. Grunty z dzierŜawą zostały oddane gminie Walim. W chwili obecnej gmina jest
właścicielem wyciągu narciarskiego. Jest to obiekt do wydzierŜawienia, ale jest on w tak złym
stanie technicznym, Ŝe nikt nie jest w stanieje względu na obowiązujące przepisy uruchomić
tego wyciągu. Wójt twierdzi, Ŝe ten obiekt nie ma nawet adaptacji. Trzeba było by
wybudować nowy wyciąg, ale są to bardzo duŜe koszty. Wójt mówił, Ŝe trzeba stwarzać
warunki dla inwestora, który powie, Ŝe „będzie się to opłacało, Ŝe ma plany i będzie je
realizował”. Radny Zdzisław Jarek stwierdził, Ŝe Jedlina Zdrój wykorzystuje maksymalnie
kaŜdą „górkę”. Twierdzi, Ŝe Jedlina cyt. „moŜe sobie poradzić, a gmina Walim sobie nie
radzi”. Wójt Gminy przypomniał, Ŝe Jedlina Zdrój jest Uzdrowiskiem i dostaje całkiem inne
pieniądze. Gmina Walim moŜe sobie poradzić i na pewno sobie poradzi. W zeszłym roku
Jedlina otrzymała 8.000.000,-zł na szlaki turystyczne z tego względu, Ŝe są uzdrowiskiem.
Gmina Walim po takie pieniądze nie ma moŜliwości sięgania, ale za to posiada inne
moŜliwości. Wójt Gminy cyt. „My nie jesteśmy gorsi od Jedliny Zdrój. Ja mogę pokazać
Państwu miejsca, w których cos równieŜ Jedlinie nie wyszło”. Zastępca Wójta Pan K. Łuczak
stwierdził, Ŝe wyciąg w Walimiu, podobnie jak Panu Jarkowi, teŜ mu leŜy na sercu, ale zdaje
sobie sprawę, z faktów, które są nieodwracalne. Remont tego wyciągu to jest koszt
1.000.000,-zł, a trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, Ŝe są ferie, jest bardzo dobra pogoda
i jest duŜo śniegu, a niektóre wyciągi w Rzeczce stoją przez kilka dni puste, poniewaŜ nie ma
klientów. Problem jest nie tylko w infrastrukturze, ale w pozyskaniu klienta. Radny Jan Zając
zapytał, kiedy Rada Gminy będzie miała moŜliwość zapoznania się z nowym Dyrektorem
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Wójt Gminy Walim, poinformował, Ŝe odbyły się
dwa konkursy na dyrektora CKiT. W pierwszym konkursie kandydaci nie spełniali
formalnych wymogów, natomiast w drugim konkursie brało udział 7 kandydatów. NiezaleŜna
komisja wybrała nowego dyrektora Pana Zbigniewa Wojcieszaka. Wójt Gminy stwierdził, Ŝe
dyrektora nie ma na dzisiejszej sesji, poniewaŜ pracę zaczyna od 1 marca. Umowa będzie
zawarta na okres próbny 3 miesięcy. Radna Irena Kosek Lizakowska zapytała, na jakim etapie
jest przygotowanie folderów reklamowych, które zaproponował Radny Zdzisław Jarek.
Kierownik CSiR Pan Artur Jarczok odpowiedział, Ŝe na ostatniej komisji KSiT był
analizowany projekt folderu, czyli zawarty w nim tekst, a takŜe zdjęcia. Zostały naniesione
uwagi. Dodał, Ŝe strona czołowa będzie zawierać logo CSiR. Będą podane informacje dot.
nowych obiektów sportowych, a takŜe ich moŜliwości. Informacje dot. moŜliwości noclegu
w gminie Walim, numery telefonów, mapa gminy. Koszt folderu wynosi około 300zł za
1000szt. Foldery trafią do klubów sportowych i obiektów. Czas realizacji około 1 tygodnia.
Foldery zostaną rozesłane po instytucjach sportowych. Pan Marek Apanasewicz cyt. „ Pani
przewodnicząca domniemywam, Ŝe Pani odpowiada za treść podpisywanych uchwał, za jej
zgodność z prawem itd. Mam uchwałę z 25 października 2010 roku, w sprawie stawek
podatków i opłat lokalnych na rok 2011. Została podjęta uchwała, która jest powieleniem
uchwały wcześniejszej. W zeszłym roku dostałem z UG pismo przewodnie, w którym
wymienione było, jakie konsekwencje mnie spotkają jak nie będę pobierał opłat lokalnych
w terminie. Cały rok zbierałem opłaty, nosiłem do UG. Zaczął się problem, kiedy zacząłem
domagać się prowizji zapisanej w uchwale za pobieranie opłaty. Przez 2 miesiące tej opłaty
nie otrzymuje. Nie otrzymuje z prostego powodu, poniewaŜ UG nie wie jak mi ta opłatę
wypłacić. JeŜeli się w uchwale taki zapis stosuje, to trzeba się trzymać takiego zapisu.
Widocznie się nienaleŜny, poniewaŜ pracownik UG proponuje mi niedoświadczenie prawdy
lub inne rozwiązania. Zaczęły się grzać telefony do mnie, jak powiedziałem, Ŝe przyjdę na
sesje z ta sprawą. W uchwale jest zapisane, Ŝe mi przysługuje 10% prowizji, ale nie jest
zapisane, Ŝe mam jeszcze od tego zapłacić podatek. Powinno to być ujęte. Przejdę do
generalnej zasady „równości obywateli”. Art. 32 Konstytucji mówi, Ŝe wszyscy są równi, ale
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ja otrzymuje 10%, a Pan Myśliński (syn Pana Radnego 90% prowizji). Na jakiej zasadzie to
funkcjonuje, przecieŜ ja tak samo pobieram opłaty, odnoszę to do UG, odczekać musze
w kolejce do banku i dostaje za to 0,30gr. Czasy pańszczyźniane się juŜ dawno skończyły, ale
w gminie Walim pańszczyzna dalej obowiązuje. Uchwalajcie uchwały, które są zgodne
z prawem i są do realizacji”. Przewodnicząca RG stwierdziła, Ŝe kaŜda uchwała zanim trafi
w materiały do radnych jest analizowana przez radców prawnych i sprawdzana pod względem
formalno – prawnym. Z uwagi na to, Ŝe ja nie jestem prawnikiem, to nie mogę równieŜ
zagwarantować, Ŝe uchwała jest zgodna z prawem. Pan M. Apanasewicz cyt. „ja mam
uchwałę podpisana przez Panią, a nie przez radcę prawnego, jeŜeli Pani nie jest w stanie
spełnić tych wymogów, to nie nadaje się Pani na Przewodniczącego Rady Gminy. Dlaczego
są w takim układzie takie komplikacje i ja nie mogę otrzymać naleŜnych mi pieniędzy,
dlaczego jeden dostaje więcej, a drugi mniej”. Przewodnicząca RG stwierdziła, Ŝe Pan
Apanasewicz jako pierwszy z osób prowadzących agroturystykę zwrócił się z tym
problemem. Przewodnicząca, RG dodała, Ŝe Ŝeby odpowiedzieć Panu Apanasewiczowi musi
zasięgnąć informacji z drugiej strony, czyli u pracowników urzędu. Stwierdziła, Ŝe chce
wysłuchać obu stron. Radny Jan Zając zapytał, co z jego wnioskiem dot. sprawy Pana
Senatora Romana Ludwiczuka. Wójt Gminy stwierdził, Ŝe na ostatniej sesji na koniec
poprzedniej kadencji było odczytywane uzasadnienie, które wyjaśniało, za co honorujemy
osoby tytułem „Przyjaciel Gminy Walim”. Wójt dodał, Ŝe negatywnie ocenia działania Pana
Ludwiczuka po tym występku, ale nie moŜemy odbierać tego, co gmina dała. Trzeba
oddzielić od siebie działania Pana Ludwiczuka od zasług dla gminy Walim. Pan Marek
Apanasewicz zabrał głos w sprawie abonamentu za wodę. Poprosił, aby zajęła się tą sprawą
nowa rada gminy, poniewaŜ sam walczył przez 3 lata z wodociągami i sprawą abonamentu.
Dodał, Ŝe nikt mu nie pomógł z poprzedniej Rady Gminy. Rada Gminy odpowiada za sprawę
abonamentu. Dodał, Ŝe cyt. „sprawa Pana Ludwiczuka i przekrętów w Wałbrzychu świadczy,
Ŝe WZWiK jest przechowywalnią dla róŜnych aktywistów partyjnych z lewa i z prawa, którzy
się nie załapują na stanowiska, a są przechowywani w WZWiK i WPWiK. My płacimy na
koleszków Pana Ludwiczuka i innych. Ta sprawa dot. wszystkich mieszkańców gminy
Walim”. Przewodnicząca RG poprosiła, aby Pan Marek Apanasewicz wystąpił na piśmie do
Rady gminy Walim z ta sprawą. W statucie Gminy, Walim jest zapis, Ŝe wszystkie sprawy
kieruje się na piśmie do przewodniczącego Rady Gminy Walim. Radna Irena Kosek
Lizakowska poinformowała, Ŝe sprawa prowizji Pana Myslińskiego to jest równieŜ zarzut do
Rady Gminy. Rada Kierowała się tym, Ŝe gmina nie ma terenu, gdzie mogłoby być
targowisko. Pan Myśliński uŜycza ten teren, sprząta, odśnieŜa, dlatego jest taka róŜnica. Jeśli
chodzi o opłatę miejscową, to jestem zadowolona, Ŝe Pan jak niewielu mieszkańców
świadczących usługi dla turystów pobiera tą opłatę, a napotyka się na takie trudności. Dodała,
Ŝe naleŜy usiąść i sprawę rozwiązać, zamiast nawzajem się nakręcać. Widzę problem z tym,
Ŝe tych opłat jest tak mało. Pan Apanasewicz cyt. „mówi Pani, Ŝe Pan Mysliński sprząta, a ja
nie sprzątam?”. Przewodnicząca RG stwierdziła, Ŝe Pan Apanasewicz pobiera dodatkową
opłatę od turystów za noclegi, więc sprzątanie jest wliczone w cenę wynajmu pokoju. Sołtys
Paweł Mazur stwierdził, Ŝe z tego, co Pan Apanasewicz mówi to wynika, Ŝe cyt. „najlepiej jak
by Pan Mysliński zamknął targowisko i sprawa była by zamknięta. Ja za pobieranie podatku
teŜ dostaje 10% i nie czuje się pokrzywdzony”. Pan Apanasewicz stwierdził, Ŝe chce tez
dostawać sensowne wynagrodzenie za to, co robi, a sołtys pobiera podatek z własnej woli.
Pan Mazur stwierdził, Ŝe od gminy teŜ dostaje czasem wynagrodzenie 15zł za dwa dni. Pan
Apanasewicz stwierdził, Ŝe w takim układzie sołtys Mazur nie musi tego robić. Sołtys Mazur
stwierdził, Ŝe Pan Apanasewicz tez nie musi prowadzić działalności skoro mu to nie pasuje.
Cyt. „Trzeba rozwiązać problem, a nie kaŜdemu dogryzać. Słuszną sprawę Pan poruszył, jeśli
chodzi o wypłacanie Panu naleŜnych pieniędzy, ale jeśli Pan ma 3,40 za miesiąc to nie jest
mój problem”. Wójt Gminy Walim stwierdził, Ŝe cyt. „ ta sprawa wygląda tak, Ŝe Urząd nie
chce wypłacić pieniędzy, natomiast Urząd jest w stanie wypłacić pieniądze, ale problem leŜy
po innej stronie. Pan Marek Apanasewicz chyba wszystkiego nie powiedział Radnym. Wójt
poinformował, Ŝe Pan Apanasewicz jest płatnikiem KRUS-u. Jeśli Urząd wypłaci mu
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pieniądze, to będzie musiał zapłacić za cały rok ZUS po 700zł za miesiąc. Pan Jest rolnikiem
i Pan płaci KRUS, w momencie zawarcia umowy i wypłaceniu Panu pieniędzy wchodzimy
w ZUS. Umowa –zlecenie jeśli ktoś jest rolnikiem nie wchodzi w grę. To nie jest pierwszy
przypadek. To nie jest zła wola gminy i urzędników, Ŝe podjęła taką uchwałę. Urząd, jeśli
wypłaci Panu pieniądze to będzie musiał Pana zgłosić do ZUS-u. Wójt dodał, Ŝe jest to
problem do rozwiązania. Przewodnicząca RG poprosiła Radnych o pozostanie po Sesji Rady.

V. ZAKOŃCZENIE SESJI
W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Przewodnicząca RG zamknęła obrady „IV”
Sesję Rady Gminy o godzinie 15.00.

Protokołowała:

Przewodnicząca RG
Zuzanna Bodurka
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