PROTOKÓŁ NR XXX
RADY GMINY WALIM
z dnia 26 stycznia 2009r.

Ad.1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Walim – Pani Zuzanna Bodurka.
Posiedzenie odbyło się w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy ul. T. Kościuszki 2.
Przewodnicząca serdecznie powitała.
- Radnych Gminy Walim
- Panie/Panów Sołtysów
- Wójta Gminy Walim
- Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
- Kierowników referatów Urzędu Gminy oraz przybyłych gości.
Ad.2. Ustalenie quorum.
Przewodnicząca RG stwierdza, Ŝe na 15 Radnych w Sesji uczestniczy 14, co stanowi quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. W Sesji nie uczestniczy Radny Zbigniew
Sikorski.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś uwagi. Radny Jan Zając zaproponował zmianę
porządku obrad i przeniesienia Uchwały Nr XXX/176/177/2009 w sprawie wygaśnięcia
mandatów radnych na sam początek, poniewaŜ jeśli nie zostaną odwołani to będą mogli
uczestniczyć i głosować.
Przewodnicząca RG poprosiła o przegłosowanie propozycji wprowadzenia zmian do
porządku obrad. Zmiany do porządku obrad zostały podjęty jednogłośnie (14 głosów za).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Ustalenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII z dnia 15 grudnia 2008 roku.
5. Przyjęcie Protokołu Nr XXIX z dnia 29 grudnia 2008 roku.
6. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami.
7. Podjecie Uchwał:
- Uchwała Nr XXX/176/2009 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Pola.
- Uchwała Nr XXX/177/2009 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mieczysława
Osieckiego.
− Uchwała Nr XXX/174/2009 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Walim na
2009 rok.
− Uchwała Nr XXX/175/2009 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Walim na 2009 rok.
− Uchwała Nr XXX/178/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty
przy bezprzetargowej sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Walim.
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−

Uchwała Nr XXX/179/2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla
członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z terenu Gminy Walim.
− Uchwała Nr XXX/180/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
III/11/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie ustalenia
wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walim.
− Uchwała Nr XXX/181/2009 w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla Wójta Gminy.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie sesji.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.(14 głosów za).
Ad.4. Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII z dnia 15 grudnia 2008 roku.
Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś uwagi do Protokołu. W związku, Ŝe nie było
przystąpiła do głosowania. Protokołu Nr XXVIII z dnia 15 grudnia 2008 roku został przyjęty
jednogłośnie (14 głosów za).
Ad.5. Przyjęcie Protokołu Nr XXIX z dnia 29 grudnia 2008 roku.
Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś uwagi do Protokołu.
Radny Jan Zając odniósł się do spr. Pana Kunickiego z tego protokołu. W związku z
obecnością Pana Kunickiego poinformował, Ŝe rozmawiał z Dyrektorem ABK Panem
Czesławem Kalitą w tej sprawie. Twierdzi, Ŝe jeŜeli Pan Kunicki wyrazi pisemną zgodę na
zmiany, które zostaną mu zaproponowane to sprawa będzie do końca załatwiona.
W związku, Ŝe nie było więcej uwag Przewodnicząca przystąpiła do głosowania. Protokołu
Nr XXIX z dnia 29 grudnia 2008 roku został przyjęty większością głosów (13 głosów za 1
wstrzymująca się).
Ad.6. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami.
Przewodnicząca RG zapytała czy są uwago dot. informacji Wójta. W związku z brakiem
pytań przeszła do kolejnego punktu.
Radny Jan Zając poprosił, aby Przewodnicząca RG odczytała odpowiedzi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów jeszcze przed przejściem do kolejnych punktów porządku obrad.
Przewodnicząca RG stwierdziła, ze Mecenas Pani Dorota Pakuła wystąpiła na prośbę Pana
Marka Apanasewicza do Urzędu Praw Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zapytaniem
czy wprowadzone opłaty abonamentowe bez wypowiedzenia w tym zakresie mieszkańcom
umów o dostawę wody zostały dokonane zgodnie z prawem, czy teŜ z naruszeniem przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?, jak równieŜ zapytanie jakie środki prawne
przysługują mieszkańcom w przypadku kwestionowania opłat?
Pan Marek Apanasewicz stwierdził, Ŝe pismo, które Przewodnicząca RG wysała nie było
odpowiedzią na jego zapytania. Stwierdził, ze dwukrotnie na sesji 28 czerwca i 20
października 2008 roku. Stwierdził, Ŝe Przewodnicząca RG w piśmie zapytała się o rzecz
oczywistą, na której wynika odpowiedz. Twierdzi, Ŝe zapytał się o trzy róŜne sprawy m.in.
sprawę wysokości abonamentu, sprawa dot. równości wszystkich odbiorców wody, poniewaŜ
kaŜdy obywatel jest równy i pod tym względem nie moŜna go dyskryminować. Zapytał takŜe
o wprowadzenie abonamentu za ścieki. Twierdzi, Ŝe Przewodnicząca nie zapytała się o te
sprawy. Dodał, ze posiada protokół i wie co w nim jest zawarte. Stwierdził, z się nie pytał o
rzeczy, o które się Przewodnicząca zapytała w wystosowanym piśmie. Poinformował, Ŝe sam
we własnym imieniu wystąpił z trzema pytaniami do OPKiK, poniewaŜ Przewodnicząca albo
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nie ma czasu, albo nie potrafi zrozumieć prostego pytania. Dostał odpowiedz, z 16 stycznia
2009 roku Urząd OPKiK wszczął postępowanie przeciw WZWiK.
Przewodnicząca RG poprosiła Pana Apanasewicza o podzielenie się z radnymi i
mieszkańcami informacja otrzymana w odpowiedzi o Urzędu OPKiK.
Ad.7. Podjęcie uchwał.



Uchwała Nr XXX/176/2009 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja
Pola.

Przewodniczący RG poprosiła o wypowiedź w tej sprawie Radnych, których dotyczy ta
uchwała.
Radny Mieczysław Osiecki twierdzi, Ŝe posiada opinię prawną sporządzona przez innego
radcę prawnego, który uwaŜa, Ŝe nie zostały sprawdzone wszystkie dokumenty. Twierdzi, Ŝe
radca prawny z urzędu wziął tylko Statut, odpis z KRS-u, w którym nic nie jest zawarte,
umowę o uŜyczeniu w której nic nie pisze, a takŜe postanowienie Sadu. Dodał, Ŝe radca
prawny sugerował się tylko jednym punktem w statucie Klubu cyt. „Klub realizuje swoje cele
poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu poprzez tworzenie
funduszy, poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, zakupu sprzętu sportowego,
urządzeń sportowych i materiałów szkoleniowych”. Stwierdził, Ŝe urzędowy radca prawny się
nie wczytał głębiej w ten statut, poniewaŜ w punkcie Majątek Klubu cyt. „ na podstawie
uchwały Zarządu Klubu Sportowego, Klub moŜe podjąć działalność gospodarczą”. Dodał, Ŝe
Zarząd takiej działalności nie podjął. Poinformował, Ŝe posiada od 2001 roku protokóły z
posiedzeń Zarządu. Stwierdził, Ŝe co roku jest zdawana do Urzędu Gminy oferta o
zamówieniach publicznych, czyli organizacji pozarządowych. Radny dodał, Ŝe jego radca
stwierdził, ze ta sprawa jest do wygrania w Sadzie. Jeśli będzie taka konieczność to wniesie
sprawę do Sądu.
Mecenas Dorota Pakuła stwierdza, Ŝe nie moŜe się opierać na składanych deklaracjach
podatkowych poniewaŜ to są oświadczenia prywatne radnych. Po drugie radni mają prawo nie
zgadzać się z opinią przez nią wydaną, poniewaŜ ilu jest prawników tyle jest opinii do danej
sprawy. To nie radcy prawni podejmują decyzje o odwołaniu radnych, tylko rada na
podstawie opinii wydanej przez radców.
Radny Mieczysław Osiecki stwierdził, ze nikt go nie poprosił o głębszy wgląd w dokumenty.
Dodał, Ŝe nie moŜe co chwile zmieniać zapisu w Statucie Klubu. Twierdzi, Ŝe działają
zgodnie ze Statutem i zgodnie ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej.
Przewodnicząca RG stwierdza, Ŝe nie zgadza się z Mecenas Dorota Pakułą, poniewaŜ rada
odwołuje na podstawie opinii Pani Mecenas.
Przewodnicząca RG zapytała czy są pytania do tej uchwały, w związku z brakiem pytań
poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie projektu Uchwały
Nr XXX/176/2009. Uchwała Nr XXX/176/2009 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Andrzeja Pola została jednogłośnie odrzucona (14 głosów przeciw).
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Uchwała Nr
Mieczysława

XXX/177/2009
Osieckiego.

w sprawie

wygaśnięcia

mandatu

radnego

Przewodnicząca RG stwierdziła, Ŝe na ten temat zostało juŜ wszystko powiedziane. W
związku z tym, poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie
projektu Uchwały XXX/177/2009. Uchwała Nr XXX/177/2009 w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego Mieczysława Osieckiego jednogłośnie odrzucona (14 głosów przeciw).


Uchwała Nr XXX/174/2009 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Walim
na 2009 rok.

Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś uwagi dotyczące planu pracy Rady Gminy.
Radna Irena Kosek Lizakowska stwierdziła, Ŝe w przypadku informacji o promocji Gminy
Walim, rozwoju sportu, kultury i turystki, naleŜało by zaprosić działaczy z klubów
sportowych, przedstawicieli związków kwaterodawców.
Przewodnicząca RG stwierdza, Ŝe w miesiącu grudzień nastąpiła poprawka w punkcie:
Przyjęcie programu współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi na rok 2010r.
Zmiana dotyczy zmiany roku na 2010. Przewodnicząca przedstawiła poprawiona podstawę
prawna w tej uchwale i poprosiła o naniesienie zmian.
Przewodnicząca RG zapytała czy są jeszcze jakieś pytania do tej uchwały, w związku z
brakiem pytań poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie
projektu Uchwały XXX/174/2009. Uchwała Nr XXX/174/2009 w sprawie przyjęcia Planu
Pracy Rady Gminy Walim na 2009 rok została podjęta jednogłośnie (14 głosów za).



Uchwała Nr XXX/175/2009 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Walim na 2009 rok.

Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś uwagi dotyczące planu pracy.
Radny Jan Zając przedstawił Radzie poprawki dot. podstawy prawnej. Dodał, ze Pani
Mecenas Dorota Pakuła zmieniła podstawę prawna i zmiany zostały naniesione na i RGBiF.
Przewodnicząca RG zapytała czy są pytania do tej uchwały, w związku z brakiem pytań
poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie projektu Uchwały
XXIX/172/2008. Uchwała Nr XXIX/172/2008 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie
umowy najmu z Nadleśnictwem Wałbrzych siedziba w Boguszowie Gorcach przy ul. Miłej 2
części działki nr 177/6 połoŜonej w Rzeczce na okres dłuŜszy niŜ 3 lata została podjęta
jednogłośnie ( 14 głosów za).
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Uchwała Nr XXX/178/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty
przy bezprzetargowej sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Walim.

Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie Przewodniczącego Komisji RGBiF Pana Jana
Zająca.
Przewodniczący Komisji Jan Zając poprosił o podpisywanie i pieczętowanie wszystkich
uchwał, poniewaŜ nie kaŜda uchwała jest podbita i twierdzi, Ŝe nie wie czy jest zgodna z
prawem. Twierdzi, Ŝe w materiałach, które radni otrzymali Ŝadna uchwała nie jest
zaopiniowana. Dodał, .ze w ten sposób nie ma się na czym oprzeć.
Sekretarz Gminy Pani Aleksandra Ignaszak stwierdziła, ze wszystkie uchwały są
zaopiniowane i znajdują się w materiałach Pani Ewy Jurczewskiej. Dodała, Ŝe kaŜde kolejne
materiały będą dostarczone z pieczęcią.
Przewodniczący Komisji Jan Zając stwierdził, Ŝe obowiązującym stanie prawnym wymagana
jest odrębna uchwała Rady Gminy zawierająca indywidualne upowaŜnienie do udzielenia
bonifikaty w określonej wysokości. Proponowana bonifikata w wysokości 95 % przy
sprzedaŜy pojedynczych lokali w budynkach i bonifikata w wysokości 99 % przy sprzedaŜy
wszystkich lokali w budynku przy ul. Górnej 2 w Jugowicach oraz bonifikata wysokości 85
% przy rozłoŜeniu ceny na raty uzasadniona jest prywatyzacją mieszkań komunalnych oraz
korzyściami dla Gminy wynikającymi z mniejszej partycypacji środków finansowych na
remonty budynków. SprzedaŜ lokali następuje w budynkach wybudowanych przed 1945 r. stanowiących starą substancję mieszkaniową . Stąd podjęcie uchwały w proponowanym
kształcie jest uzasadnione. Dotychczas bonifikaty, które były stosowane przez Rade
utrzymuje się na tym samych poziomie. Twierdzi, ze Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę.
Radna Irena Kosek Lizakowska zapytała, czy kaŜde mieszkanie na wykazie jest traktowane
indywidualnie.
Pani Marianna Gałkowska stwierdza, ze rada stosuje bonifikaty indywidualne, w związku z
czym kaŜda pozycja powinna zostać przegłosowana.
Radny Jan Zając odniósł się do §1 „WyraŜa się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców wymienionych w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały, w wysokości ustalonej w tym załączniku” Stwierdził, Ŝe jeŜeli
rada podjęła by jakieś zmiany to naleŜało by je przegłosować, a jeŜeli rada nie wnosi zmian to
zostaje przegłosowana cała uchwała. Poprosił o wypowiedz w tej sprawie Mecenas Dorotę
Pakułę.
Mecenas Dorota Pakuła stwierdziła, Ŝe kaŜdy lokal powinien mieć odrębną uchwałę. Dodała,
Ŝe uchwała została źle przygotowana i są inne stawki w uchwale. Zaproponowała odrzucenie
tej uchwały, poniewaŜ zostanie uchylona w Nadzorze.
Przewodnicząca RG zapytała czy są jeszcze pytania do tej uchwały, w związku z brakiem
pytań poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie projektu
Uchwały XXX/178/2009. Uchwała Nr XXX/178/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na
udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Walim została podjęta jednogłośnie (13 głosów za). Wyszedł Radny Jerzy
Myśliński.
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Uchwała Nr XXX/179/2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla
członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z terenu Gminy Walim.

Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie Przewodniczącego Komisji RGBiF Pana Jana
Zająca.
Przewodniczący Komisji Pan Jan Zając stwierdził, Ŝe znowelizowana ustawa o ochronie
przeciwpoŜarowej nakłada na gminy obowiązek wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP,
którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pomocniczym organizowanym
przez gminę. Wysokość ekwiwalentu jest ustalana przez radę gminy w drodze uchwały o
czym stanowi art. 28 ust. 1 i 2 ustawy. Ekwiwalent nie moŜe przekroczyć 1/175 przeciętnego
wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Przewodnicząca RG zapytała czy są jeszcze pytania do tej uchwały, w związku z brakiem
pytań poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie projektu
Uchwały XXX/179/2009. Uchwała Nr XXX/179/2009 w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu dla członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z terenu Gminy Walim została
podjęta jednogłośnie (13 głosów za).


Uchwała Nr XXX/180/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
III/11/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie ustalenia
wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walim.

Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie Przewodniczącego Komisji RGBiF Pana Jana
Zająca.
Przewodniczący Jan Zając stwierdził, Ŝe w trakcie omawiania projektu budŜetu i jego
uchwalania na 2009 rok został zgłoszony wniosek o podwyŜszenie diet radnych i
przewodniczących komisji. Zaproponowany przez radnego wzrost to 20,-zł w stosunku do
poprzedniej kwoty, czyli nowa dieta dla radnego 120,-zł a przewodniczący komisji 140,-zł.
Przygotowany projekt uchwały zawiera te ustalenia. Skutek finansowy w budŜecie to kwota
13.880,-zł. Zapytał, czy Sołtysom automatycznie zostaną podwyŜszone diety, poniewaŜ w
Statucie pisze, Ŝe Sołtysi mają taka sama dietę jak radni.
Mecenas Dorota Pakuła stwierdziła, Ŝe na Sołtysów automatycznie przechodzi ta sama dieta
co dla radnych.
Przewodnicząca RG zapytała czy są jeszcze pytania do tej uchwały, w związku z brakiem
pytań poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie projektu
Uchwały XXX/180/2009. Uchwała Nr XXX/180/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale III/11/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie ustalenia
wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walim została podjęta jednogłośnie (13 głosów za).



Uchwała Nr XXX/181/2009 w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla Wójta Gminy.

Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie Przewodniczącego Komisji RGBiF Pana Jana
Zająca.
Przewodniczący Jan Zając stwierdził, Ŝe zgodnie z ustaw a z dnia 12 grudnia 1997 r. o
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budŜetowej,
pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po
przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego i jeśli nie wystąpiły niŜej
wymienione okoliczności: nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłuŜej niŜ
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dwa dni, stawienie się do pracy lub przebywanie w pracy w stanie nietrzeźwym, wymierzenie
kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy, rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia z
winy pracownika. Wójt Gminy spełnia wymagania do otrzymania nagrody.
Przewodnicząca RG zapytała czy są jeszcze pytania do tej uchwały, w związku z brakiem
pytań poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie projektu
Uchwały XXX/181/2009. Uchwała Nr XXX/181/2009 w sprawie stwierdzenia nabycia
prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla Wójta Gminy została
podjęta jednogłośnie (14 głosów za). Doszedł Radny Jerzy Myśliński.
Ad.8. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodnicząca RG poprosiła o zabieranie głosów i dyskusje.
Radna Irena Kosek Lizakowska poruszyła temat wodociągów. Stwierdziła, Ŝe są nakładane
zbyt duŜe opłaty na mieszkańców gminy. Twierdzi, ze ma zastrzeŜenia do Statutu WZWiK, a
mianowicie chodzi o paragraf 6. Dodała, Ŝe niedługo nie będziemy mieli się w czym kąpać.
Przewodnicząca RG stwierdziła, Ŝe Mecenas Jerzy Popławski nie zgłosił uwag do projektu
statutu WZWiK. Projekt został pozytywnie zaopiniowany pod względem formalno –
prawnym.
Pan Faryna (mieszkaniec) zapytał jak jest rozliczana opłata wywozu śmieci i za jaka ilość
śmieci się płaci. Poprosił o przygotowanie odpowiedzi na kolejne posiedzenie Rady Gminy.
Stwierdził, Ŝe dostał rozliczenie z którego nic nie wynika. Dodał, Ŝe płaci ryczałtem i nie wie
za ile śmieci płaci, poniewaŜ zbiorniki na śmieci są zapełnione do połowy, a musi płaci za
cały 100l. Druga sprawa, która poruszył to nielegalny wywóz śmieci przez przejezdnych z
Wrocławia i innych miast/miejscowości do lasów gminnych. Poprosił o sprzątniecie tych
śmieci.
Przewodnicząca RG podziękowała i stwierdziła, Ŝe przygotuje odpowiedz na następne
posiedzenie Sesji.
Pan Marek Apanasewicz stwierdził, Ŝe radni, których dotyczy sprawa nie powinni brać
udziału w głosowaniu. Dodał, Ŝe jego zdaniem jest to nieeleganckie, ze radni wzięli udział w
głosowaniu. Stwierdził równieŜ, Ŝe radni dostają pieniądze od gminy i je wydają w związku z
czym nie mogą być radnymi tak samo jak urzędnicy czy kierownicy. Twierdzi, Ŝe radni
organizując róŜne imprezy prowadza w ten sposób działalność gospodarczą. Dodał, Ŝe Pani
Mecenas stwierdziła, Ŝe uchwała jest z godna z prawem dlatego, ze mandat wygasł. Twierdzi,
Ŝe radni nie powinni podejść do tej sprawy w taki sposób jak podeszli, odrzucając tą uchwałę.
Zapytał jak będzie wyglądać sytuacja prawna jeśli jest wiadomo, Ŝe radni nie mogą być
radnymi, a biorą udział w głosowaniu.
Radny Jan Zając stwierdził, ze nie jest powiedziane Ŝe Pan Osiecki i Pan Pol nie mogą brać
udziału w głosowaniu, poniewaŜ w przepisach nie ma zapisu, Ŝe Panowie nie mogą głosować.
Radny Mieczysław Osiecki stwierdził, Ŝe nie jest winny dlatego brał udział w głosowaniu.
Dodał, Ŝe jeśli miał by sobie coś do zarzucenia to sam by złoŜył mandat.
Mecenas Dorota Pakuła stwierdza, Ŝe o tej sprawie zdecyduje Wojewoda Dolnośląski.
Radna Barbara Milewska miała uwagi odnośnie statutu WZWiK. Stwierdza, ze nie podoba jej
się §34 Wystąpienie członka ze Związku następuje na mocy uchwały Rady Gminy, a takŜe
ust.3 i ust.6. Zapytała o jaki wniesiony majątek chodzi.
Wójt Gminy stwierdził, Ŝe jeŜeli chodzi o uchwałę dotycząca przeniesienia majątku do
spółki, to decyzja taka zapadła kilka lat temu w momencie tworzenia Związku. Związek
przekazali cały majątek do spółki. Pieniądze, które gmina płaci za wodę i za ścieki wpływają
do spółki. Spóła przekazuje te pieniądze w formie dzierŜawy do Związku, poniewaŜ spółka
nie moŜe pozyskiwać pieniędzy z Unii Europejskiej, nie moŜe być beneficjentem środków,
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które w tej chwili otrzymuje. Tylko Związek moŜe wystąpić o dotację. Związek zaciągnął 120
mln poŜyczki na inwestycje i modernizacje, Ŝeby uzyskać europejska jakość wody.
Na posiedzeniu odbyła się dyskusja dotycząca WZWiK i WPWiK, w której nie doszło do
porozumienia. Radni i Sołtysi brali udział w dyskusji.
Pan Faryna (mieszkaniec) stwierdził, Ŝe Radna Irena Kosek Lizakowska dobrze podkreśliła
fakt, Ŝe niedługo nie będziemy mieli się w czym kapać. Twierdzi, Ŝe kaŜdy obywatel
powinien mieć dostęp do wody na tych samych warunkach. Kolejną rzeczą, która poruszył, to
transport osób do Glinna.
Wójt Gminy stwierdził, Ŝe przekazał Statut WZWiK Radnym i Sołtysom po to aby wnieśli
swoje uwagi. Dodał, ze Statut muszą przyjąć wszystkie Rady Gmin 9 Gmin. Wspólnie trzeba
wypracować uwagi i przenieść je na jedna płaszczyznę i stworzyć jeden dokument/uchwałę.
KaŜda Rada Gminy później przyjmuje ta uchwałę. Stwierdził, Ŝe rozmowa o statucie wyszła
dlatego, Ŝe podczas kontroli NIK-u stwierdzono, Ŝe statut jest nieodpowiedni i ze jest w nim
złamane prawo. Statut był uchwalany w latach 90- tych, a prawo się zmieniło i trzeba Statut
dostosować do obowiązującego prawa
Radna Olga Jakimowicz Gałysa wyszła z zapytaniem do §10 pkt. 6 stanowienie o przekazaniu
nadwyŜki finansowej powstałej w wyniku działalności Związku. Zaproponowała Ŝeby
dopisać, Ŝe nadwyŜki finansowe zostaną przekazane na zadania statutowe.
Przewodnicząca RG zapytała czy ktoś wnosi jeszcze jakieś uwagi do statutu WZWiK. W
związku z brakiem pytań poprosiła Panią Sekretarz aby złoŜyła uwagi w jedna całość.
Sekretarz Gminy Pani Aleksandra Ignaszak stwierdziła, ze padły dwie powaŜne propozycje:
1. obniŜyć liczbę członków Zarządu Wałbrzycha z 6 na 4.
2. nadwyŜkę finansowa przeznaczyć na zadania statutowe.
Przewodnicząca RG stwierdziła, ze temat WZWiK został juŜ zamknięty, przeszła do sprawy
transportu do Glinna. Poprosiła Wójta Gminy o kilka słów na ten temat.
Wójt Gminy stwierdził, ze nadzień dzisiejszy w ferie przewoźnik nie będzie jeździł poniewaŜ
nie będzie mu się to opłacało. Trwają rozmowy, ze by uruchomić Glinno i Michałkową. W
chwili obecnej jest propozycja, Ŝeby przewoźnik jechał rano z Glinna przez Michałkowa.
NajwaŜniejszy jest dowóz dzieci i młodzieŜy do szkół. W godzinach popołudniowych powrót
do Glinna. Dodał, Ŝe rozmawiał z roŜnymi przewoźnikami i nikt nie jest zainteresowany ta
linią. W momencie kiedy na trasę Wałbrzych – Świdnica powrócił Pan Jasiński to transport
ten transport przestał być opłacalny. Jest przygotowany przetarg na wykonywanie tej trasy.
Sołtys Jan Magoń zaproponował, Ŝeby przewoźnik jeździł wcześniej bo ludzie do pracy nie
mają czym się dostać. Stwierdził, ze trzeba ludzi do Jedliny Zdrój dowozić, Ŝeby mieli
połączenie do Wałbrzycha.
Radna Barbara Milewska stwierdziła, ze jest nie potrzebny kurs o 8.20 poniewaŜ ani
uczniowie nim do Szkół nie dojeŜdŜają ani dorośli do pracy.
Wójt Gminy jeszcze raz powtórzył i wyjaśnił kwestie przewozów. Dodał, ze jeŜeli w
poniedziałek po feriach Ŝaden przewoźnik nie wyjedzie na trasę, to wyśle autobus szkolny do
Glinna i Michałkowej.
Radny Mieczysław Osiecki poruszył temat przewozów w Dziećmorowicach. Dodał, Ŝe ludzie
nie mają czym dojeŜdŜać do Wałbrzycha. Ludzie dzwonili do radia Wrocław. Dodał, Ŝe
odbędzie się spotkanie z Rada wiejską i Panem Maciejewskim.
Wójt Gminy stwierdził, Ŝe w ramach własnych kompetencji moŜe załatwić przewoźnika,
który będzie jeździł do pętli w Dziećmorowicach. Twierdzi, Ŝe mieszkańcy nie przyjmują
takiego rozwiązania. Twierdzi, Ŝe Wójt nie moŜe wystąpić poza swoje kompetencje.
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Rozwinęła się dyskusja dotycząca przewozów w Dziećmorowicach i na trasie Glinno –
Michałkowa. Temat powtarza się co sesje. Radni i Sołtysi nie doszli do Ŝadnych wniosków.
Pan Henryk Motowilczuk zapytał jak wygląda gospodarka gruntami rolnymi, chodziło mu o
dzierŜawy 3-letnie. Stwierdził, Ŝe syn jest rolnikiem, który wchodzi w programy unijne. W
programach unijnych jest zawarta dzierŜawa 5 lat, a gmina daje dzierŜawy na 3 lata. Zapytał
jak to się ma do wspierania rolnictwa. Dodał, ze syn zwrócił się do rady gminy z pismem o
przedłoŜenie dzierŜawy na 5 lat. Twierdzi, Ŝe dostał odpowiedz w inny temacie.
Przewodnicząca RG stwierdziła, ze nie otrzymała takiego pisma do rady gminy. Poprosiła
Panią Mariannę Gałkowską o wypowiedz w tej sprawie.
Pani Marianna Gałkowska stwierdziła, Ŝe do Urzędu wpłynęły dwa podania od Pana
Motowilczuka. Jedno podanie mówi o tym Ŝeby przedłoŜyć umowę na okres 3 lat, a drugie
podanie Ŝeby zawrzeć umowę na 5 lat. Stwierdziła, ze syn Pana Motowilczuka za późno
złoŜył wniosek. Nastąpiła zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami i o samorządzie
gminnym i w związku z tym wniosek naleŜy złoŜyć 2 miesiące przed terminem wygaśnięcia
umowy.
Sołtys Paweł Mazur stwierdził, Ŝe w planie zagospodarowania przestrzennego szybko się
wszystko przekształca w tereny pod zabudowę. Gmina posiada takie działki, które
przekształca, a i tak wiadomo, ze na tych terenach nic nie będzie robione. Rolnik na takim
terenie nie moŜe nic zrobić. Rosną chaszcze, niema turystów. Nikt Rolnikom nie da pieniędzy
poniewaŜ nie mają 5 letniej dzierŜawy. 50 % dzierŜaw w gminie nie dzierŜawią rolnicy.
Poprosił o wykaz dzierŜawców w Gminie.
Wójt Gminy stwierdził, Ŝe w Gminie nie są przedłuŜane umowy. Zaprosił Sołtysa na
rozmowę w tej sprawie do siebie do Urzędu. Plan zagospodarowania przestrzennego to jest
wizja na przyszłość, w jakim kierunku dana miejscowość ma się rozwijać. Umowę powyŜej 3
lat wydaje pozwoleniem Rada Gminy.
Przewodnicząca RG podziękowała za wyjaśnienia i dyskusje.
Ad.9. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca RG zapytała czy są jeszcze jakieś zapytania. W związku z wyczerpaniem
tematyki obrad zamknęła XXX posiedzenie Sesji Rady Gminy.
Koniec sesji godz. 14.50

Protokołowała:
Ewa Jurczewska

Przewodnicząca RG
Zuzanna Bodurka

Sprawdzono pod względem merytorycznym:
Aleksandra Ignaszak
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