PROTOKÓŁ NR XXXV
RADY GMINY WALIM
z dnia 25 maja 2009r.

Ad.1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Walim – Pani Zuzanna Bodurka.
Posiedzenie odbyło się na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim o godz 12.00.
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 13, co stanowi quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. /Listy obecności stanowią załącznik nr 1
do protokołu/.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca RG zaproponowała wprowadzenie uchwały Nr XXXV/210 w sprawie zmian
do budŜetu gminy Walim na 2009 rok. Propozycja wprowadzenia zmian do porządku obrad
została podjęta jednogłośnie (13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.).
Proponowany porządek obrad po zmianach:
I. BLOK ORGANIZACYJNY
1. Otwarcie Sesji
2. Ustalenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII z dnia 18 marca 2009 roku.
5. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
II. BLOK INFORMACYJNO – SPRAWOZDAWCZY
6. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami.
7. Prezentacja dotychczasowej działalności CKiT w Walimiu i planów na rok 2009.
III. BLOK MERYTORYCZNY
8. Podjecie Uchwał:
− Uchwała Nr XXXV/205/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy.
− Uchwała Nr XXXV/206/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy.
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−

Uchwała Nr XXXV/207/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/135/2004 Rady
Gminy w Walimiu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaŜy
lokali mieszkalnych i uŜytkowych stanowiących własność Gminy Walim.
− Uchwała Nr XXXV/208/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty przy
bezprzetargowej sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Walim.
− Uchwała Nr XXXV/209/2009 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Walimiu.
− Uchwała Nr XXXV/210/2009 w sprawie zmian w budŜecie gminy Walim na 2009 rok.
IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
V. ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodnicząca RG poprosiła o przegłosowanie porządku obrad po zmianach. Porządek
obrad po zmianach został podjęty jednogłośnie (13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
się.).
Ad.4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII z dnia 18 marca 2009 roku.
Przewodnicząca RG zapytała, czy są jakieś uwagi do protokołu. Radna Olga Jakimowicz
Gałysa poinformowała, Ŝe jej wypowiedz dot. frezowania w Starym i Nowym Julianowie jest
niepełna. Uwaga została zanotowana i zostanie zgłoszona Pani W.

Sowie. W związku

z brakiem uwag Przewodnicząca RG poddała protokół pod głosowanie. Protokół Nr XXXII
został przyjęty jednogłośnie (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr 2
do protokołu/.
Ad.5. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
Przewodnicząca RG zapytała, czy są jakieś uwagi do protokołu. W związku z brakiem uwag
Przewodnicząca RG poddała protokół pod głosowanie. Protokół Nr XXXIII został przyjęty
jednogłośnie (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr 3 do protokołu/.
II. BLOK INFORMACYJNO – SPRAWOZDAWCZY
Ad.6. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami.
Przewodnicząca RG zapytała, czy są pytania do informacji, którą Radni otrzymali.
W związku z brakiem pytań przeszła do kolejnego punku. /Stanowi załącznik nr 4 do
protokołu/.
Ad.7. Prezentacja dotychczasowej działalności CKiT w Walimiu i planów na rok 2009.
Przewodnicząca RG poprosiła Dyrektora CKiT o prezentacje.
Dyrektor CKiT przedstawił Radzie prezentacje multimedialną. Poinformował o wykonanych
remontach, nakreślił sprawę zatrudnienia pracowników w CKiT. Przewodnicząca RG
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stwierdziła, Ŝe przed sesją spotkała się dwa razy Komisja

Kultury Sportu i Turystyki,

w związku z czym poprosiła Przewodniczącego Komisji Pana Roberta Ciupkę
o przedstawienie wniosków sporządzonych na Komisji. Przewodniczący Komisji KSiT
poinformował nastepujące wnioski: ocieplenie i zrobienie instalacji grzewczej w świetlicy
wiejskiej

w

Olszyńcu,

naprawienie

komina

w

świetlicy

w

Zagórzu

Śląskim

i wniosek złoŜony przez Radnego Jan Zając wnioskował o straŜnika miejskiego. Sołtys Jan
Magoń stwierdził, ze w Michałkowej nie ma Ŝadnych imprez. Zapytał, czy jest taka
moŜliwość, aby zebrać mieszkańców innych wsi i zorganizować wspólną imprezę. Dyrektor
CKiT stwierdził, Ŝe słabo funkcjonuje reklama w Centrum i powiadamianie o imprezach.
Sołtys Anna Madej po obejrzeniu prezentacji multimedialnej stwierdziła, Ŝe w innych wsiach,
nie tylko Walimiu dzieją się róŜne ciekawe wydarzenia, konkursy itd. Zapytała, czemu nie
jest to pokazane w prezentacji. Radna Katarzyna DroŜdŜ zaprezentowała Radzie Gminy
i Sołtysą zdjęcia robione na mniejszych imprezach i w świetlicach środowiskowych, które nie
zostały wrzucone do prezentacji. Radna Irena Kosek Lizakowska poinformowała, Ŝe jest za
mała współpraca z młodzieŜą i ze szkołą. Dyrektor CKiT stwierdził, Ŝe dąŜy do tego aby
zachęcać młodzieŜ do brania udziału w sekcjach. W trakcie rozmów powieliły się sprawy,
które zostały omówione przez Komisje KSiT dn. 13 i 18 maja 2009r. Radny Jan Zając
zaproponował wniosek dot. Spotkania Radnych z młodzieŜą Walimską i debaty nad
zachwaniami młodzieŜy. Wójt Gminy zobowiazał się do zorganizowania w/w spotkania.
Dyrektor CKiT poinformował Radę jak wygląda sprawa zatrudnienia w CKiT i zaległych
nadgodzin. Przewodnicząca RG zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania do wypowiedzi
Dyrektora CKiT. W związku z brakiem pytań przeszła do kolejnego punktu. /Płyta CD z
prezentacją multimedialną stanowi załącznik nr 5 do protokołu/.
III. BLOK MERYTORYCZNY
Ad.9. Podjęcie uchwał.
Uchwała Nr XXXV/205/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie w tej sprawie Przewodniczącą Komisji
ZPSRLGśiOŚ Panią Olgę Jakimowicz Gałysę.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe Rada Sołecka pismem z dnia 27 kwietnia 2009r
zaproponowała nazwę ulicy – Konwaliowa. Nazwanie tej ulicy jest konieczne, w celu
rozpatrywania wniosków w sprawach nadawania numerów porządkowych dla nieruchomości
które powstaną na działkach budowlanych. Skutki finansowe podjęcia tej uchwały będą
nieznaczne i wynikać będą z kosztów poniesionych na usytuowanie tablic z nazwą ulicy.
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Przewodnicząca RG zapytała czy są pytania do tej uchwały, w związku z brakiem pytań
poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie projektu Uchwały
XXXV/205/2009. Uchwała Nr XXXV/205/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy, została
podjęta jednogłośnie (13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr
6 do protokołu/.
Uchwała Nr XXXV/206/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie w tej sprawie Przewodniczącą Komisji
ZPSRLGśiOŚ Panią Olgę Jakimowicz Gałysę.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, Ŝe Rada Sołecka pismem z dnia 23 kwietnia 2009r
zaproponowała nazwę ulicy – Wodna. Nazwanie tej ulicy jest konieczne, w celu
rozpatrywania wniosków w sprawach nadawania numerów porządkowych dla nieruchomości
połoŜonych wokół Jeziora Bystrzyckiego. Skutki finansowe podjęcia tej uchwały będą
nieznaczne i wynikać będą z kosztów poniesionych na usytuowanie tablic z nazwą ulicy.
Przewodnicząca RG zapytała czy są pytania do tej uchwały, w związku z brakiem pytań
poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie projektu Uchwały
XXXV/206/2009. Uchwała Nr XXXV/206/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy, została
podjęta jednogłośnie (13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr
7 do protokołu/.
Uchwała Nr XXXV/207/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/135/2004 Rady Gminy
w Walimiu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaŜy lokali
mieszkalnych i uŜytkowych stanowiących własność Gminy Walim.
Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie w tej sprawie Przewodniczącą Komisji
ZPSRLGśiOŚ Panią Olgę Jakimowicz Gałysę.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, Ŝe dotychczasowa regulacja nie odpowiadała stanowi
prawnemu, co skutkowało koniecznością

uchylenia powołanego w uchwale

przepisu.

Udzielenie bonifikaty, zgodnie z treścią art. 68 ust.1 ma charakter indywidualny tzn. iŜ jest
wymagana zgoda rady w kaŜdym przypadku zbycia nieruchomości na rzecz konkretnego
nabywcy.
Przewodnicząca RG zapytała czy są pytania do tej uchwały, w związku z brakiem pytań
poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie projektu Uchwały
XXXV/207/2009.

Uchwała

Nr

XXXV/207/2009

w

sprawie

zmiany

Uchwały

Nr XXV/135/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie
określenia zasad sprzedaŜy

lokali mieszkalnych i uŜytkowych
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stanowiących własność

Gminy Walim, została podjęta jednogłośnie (13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
/Stanowi załącznik nr 8 do protokołu/.
Uchwała Nr XXXV/208/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty przy
bezprzetargowej sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Walim.
Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie w tej sprawie Przewodniczącą Komisji
ZPSRLGśiOŚ Panią Olgę Jakimowicz Gałysę.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe najemcy lokali mieszkalnych, których uchwała
dotyczy, zwrócili się z wnioskiem o sprzedaŜ na swoją rzecz wynajmowanych lokali.
W obowiązującym stanie prawnym wymagana jest

uchwała Rady Gminy zawierająca

indywidualne upowaŜnienie do udzielenia bonifikaty w określonej wysokości. Proponowana
bonifikata w wysokości 95 % przy sprzedaŜy pojedynczych lokali w budynkach 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.
Przewodnicząca RG zapytała czy są pytania do tej uchwały, w związku z brakiem pytań
poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie projektu Uchwały
XXXV/208/2009. Uchwała Nr XXXV/208/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie
bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Walim, została podjęta jednogłośnie (13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
/Stanowi załącznik nr 9 do protokołu/.
Uchwała Nr XXXV/209/2009 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Walimiu.
Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie w tej sprawie Przewodniczącą Komisji
ZPSRLGśiOŚ Panią Olgę Jakimowicz Gałysę.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, Ŝe potrzeba zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Walimiu pojawiła się wraz ze zmianą siedziby OPS, nowymi zadaniami w postaci realizacji
ustawy o dodatkach mieszkaniowych

i ustawy o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów a takŜe zmianą struktury organizacyjnej polegającą na powierzeniu
pracownikowi OPS funkcji zastępowania kierownika. Uchwała nie powoduje konsekwencji
finansowych dla budŜetu Gminy.
Przewodnicząca RG zapytała czy są pytania do tej uchwały, w związku z brakiem pytań
poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie projektu Uchwały
XXXV/209/2009. Uchwała Nr XXXV/209/2009 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka
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Pomocy Społecznej w Walimiu, została podjęta jednogłośnie (13 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr 10 do protokołu/.

Uchwała Nr XXXV/210/2009 w sprawie zmian w budŜecie gminy Walim na 2009 rok.
Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie w tej sprawie Przewodniczącego Komisji
RGBiF Pana Jana Zająca.
Przewodnicząca RG zapytała czy są pytania do tej uchwały, w związku z brakiem pytań
poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską o odczytanie projektu Uchwały
XXXV/210/2009. Uchwała Nr XXXV/210/2009 w sprawie zmian w budŜecie gminy Walim
na 2009 rok, została podjęta jednogłośnie (13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
/Stanowi załącznik nr 11 do protokołu/.
IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
Sołtys Anna Madej poprosiła o zamontowanie oznaczeń z nazwami ulic w Olszyńcu,
poniewaŜ są słabo widoczne, albo nie ma ich wcale. Wójt Gminy stwierdził, Ŝe postara się
wymienić tabliczki w przyszłym roku, poniewaŜ w tegorocznym budŜecie nie ma na to
pieniędzy. Sołtys Jan Magoń poinformował, Ŝe w trzeci rok pod rząd Powiat niedokładnie
wykosił rowy i krzaki, poniewaŜ kosił kosiarką mechaniczną a nie ręczną. Przewodnicząca
RG stwierdziła, Ŝe trzeba porozmawiać z Naczelnik Dróg Powiatowych, poniewaŜ to jest
droga powiatowa. Radny Andrzej Pol zapytał o informacje z Fundacji Rozwoju, która
otrzymał przed sesją. Przewodnicząca udzieliła odpowiedzi. Radna Barbara Milewska
poprosiła, aby zainterweniować do Powiatu o znak w Niedźwiedzicy, poniewaŜ po zimie
został uszkodzony. Radna Jolanta Grzegorzek poruszyła sprawę ul. 3 mają i wyrwanej
barierki. Wójtowie przyjęli informacje do wiadomości. Radna Irena Kosek Lizakowska
poruszyła sprawę ukwiecenia w gminie Walim. Radna Maria Radlińska wypowiedziała się w
kwestii koszy na śmieci. Twierdzi, Ŝe jest ich za mało. Poinformowała równieŜ, Ŝe Zarząd
Dróg Wojewódzkich ładnie zrobił ul. Wyszyńskiego, ale niestety deszcz wymył kamyki,
którymi zasypali dziury. Twierdzi, Ŝe szkoda pieniędzy i czasu na takie roboty. Dodała, Ŝe
asfaltu było mało, został on wymyty i spłynął w kratki ściekowe. Radny Zbigniew Sikorski
twierdzi, ze dopóki nie zostanie uregulowana sprawa dot. zapchanej kanalizacji burzowej to
zawsze będzie taki efekt, Ŝe woda będzie płynęła całą szerokością ulicy. Wójt Gminy
twierdzi, Ŝe Zarząd Dróg Wojewódzkich zrobił dobra robotę. Zostały z frezowane garby na
nawierzchni. Pęknięcia nawierzchni zostały wykonane nową technologią
polegającą na likwidowaniu pęknięć masa asfaltowa pod ciśnieniem.
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tzw. „patcher”

V. ZAKOŃCZENIE SESJI
W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Przewodnicząca RG zamknęła XXXV
Sesji Rady Gminy o godzinie 14.10.

Protokołowała:
Ewa Jurczewska

Przewodnicząca RG
Zuzanna Bodurka
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