PROTOKÓŁ NR XLI
RADY GMINY WALIM
z dnia 16 listopada 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. 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.
W związku z brakiem zmian do porządku obrad, Przewodnicząca RG przystąpiła do przyjęcia
porządku obrad poprzez głosowanie.
I. BLOK ORGANIZACYJNY
1. Otwarcie Sesji
2. Ustalenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XL z dnia 26 października 2009 roku.
II. BLOK INFORMACYJNO – SPRAWOZDAWCZY
5. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami.
III. BLOK MERYTORYCZNY
6. Podjecie Uchwał:
• Uchwała Nr XLI/243/2009 w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010r.
• Uchwała Nr XLI/244/2009 w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 r.
• Uchwała Nr XLI/245/2009 w sprawie zmian w budŜecie Gminy Walim na 2009r.
IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
V. ZAKOŃCZENIE SESJI
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (13 głosów za).
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Ad.4. Przyjęcie Protokołu Nr XL z dnia 26 października 2009 roku.
Przewodnicząca RG zapytała, czy są jakieś uwagi do protokołu. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Protokół Nr XL został przyjęty
jednogłośnie (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr 2 do protokołu/.

II. BLOK INFORMACYJNO – SPRAWOZDAWCZY
Do posiedzenia dołączyła Radna Jolanta Grzegorzek. Quorum wynosi 14/15 Radnych.
Ad.5. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami.
Przewodnicząca RG zapytała, czy są jakieś uwagi do protokołu. Radna Irena Kosek
Lizakowska zapytała, czy umowa o przyznanie pomocy w ramach odnowy wsi jest dla
Waliami, czy ogólnie gm. Walim. Wójt Gminy stwierdził, Ŝe to dotyczy zadania PN. place
zabaw w Dziećmorowicach. Podobna kwota jest dla CKiT na modernizację i zakup
wyposaŜenia. /Stanowi załącznik nr 3 do protokołu/.

III. BLOK MERYTORYCZNY
Ad.9. Podjęcie uchwał.
•

Uchwała Nr XLI/243/2009 w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010r.

Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie w tej sprawie Przewodniczącego Komisji
RGBiF Pana Jana Zająca.
Przewodniczący Komisji Jan Zając poinformował, Ŝe odbyło się jedno spotkanie Komisji
RGBiF, a następnie posiedzenie wszystkich Komisji Stałych. JeŜeli chodzi o podatki to
zostały wspólnie rozpatrzone poszczególne punkty. KaŜda pozycja była rozpatrywana i
głosowana. Tylko w dwóch punktach była niezgodność w głosowaniu. Propozycje
przechodziły większością głosów. Zaproponował odczytanie stawki kaŜdego punktu. Dodał,
Ŝe gdyby zostały ustalone max stawki to wpłynęło było by 75,000,-zł do budŜetu gminy.
Twierdzi, ze nie moŜna dawać max stawki w niektórych punktach tj. działalność gospodarcza,
poniewaŜ przy duŜych powierzchniach wychodzą duŜe kwoty. Radni Gminy zaproponowali
odczytanie stawek podatków, a następnie podjęcie całej uchwały. Przewodniczący Komisji
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Pan Jan Zając poprosił o dopisanie w paragrafie 4 przy opłacie miejscowej takie miejscowości
jak:

Glinno,

Walim,

Jugowice,

Michałkowa.

Przewodniczący

Komisji

przeczytał

proponowane stawki podatku.
Przewodnicząca RG w związku z brakiem pytań poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią
Marię Radlińską o odczytanie projektu Uchwały XLI/243/2009. Uchwała Nr XLI/243/2009 w
sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010r, została podjęta jednogłośnie (14 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr 4 do protokołu/.
•

Uchwała Nr XLI/244/2009 w sprawie podatku od środków transportowych na 2010r.

Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie w tej sprawie Przewodniczącego Komisji
RGBiF Pana Jana Zająca.
Przewodniczący Komisji Jan Zając poinformował, Ŝe zostały przyjęte max stawki wskazane
przez Ministra, na 2010r. Dodał, Ŝe jeśli chodzi o autobusy to teŜ została ustalona max
stawka. Twierdzi, Ŝe jeŜeli cena paliwa idzie w górę to kierowcy podnoszą cenę biletów, a
jeŜeli cena paliwa spada w dół to cena biletów i tak pozostaje bez zmian.
Przewodnicząca RG w związku z brakiem pytań poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią
Marię Radlińską o odczytanie projektu Uchwały XLI/244/2009. Uchwała Nr XLI/244/2009 w
sprawie podatku od środków transportowych na 2010r, została podjęta jednogłośnie (14
głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr 5 do protokołu/.
•

Uchwała Nr XLI/245/2009 w zmian w budŜecie Gminy Walim na 2009r.

Przewodnicząca RG poprosiła o wystąpienie w tej sprawie Przewodniczącego Komisji
RGBiF Pana Jana Zająca.
Przewodniczący Komisji Jan Zając poinformował, Ŝe wszyscy dostali nowy projekt uchwały,
poniewaŜ gdy był rozpatrywany stary projekt uchwały to doszła jeszcze jedna zmiana dot. 50
tys. zł z Funduszu Norweskiego. W § 1 niniejszej uchwały zostają zwiększone planowane
dochody o kwotę 150.000,-zł, są to ponadplanowe dochody z tytułu opłaty planistycznej
100.000,-zł oraz środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 50.000,-zł.
Przewodniczący Komisji dodał, Ŝe ma uwagi do planowania budŜetu przez Dyrektorów
Szkół, poniewaŜ okazało się, ze braknie im funduszy na wynagrodzenia dla nauczycieli.
Przesunięcia dokonane w planie finansowym OPS i oświaty zostały dokonane na wniosek
dyrektorów i kierowników jednostek, są podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków
na bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych do końca roku. Na podstawie
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złoŜonego umotywowania do dokonania zmian w oświacie wyjaśniono, Ŝe w związku z
nowelizacją
dwóch

przepisów o wynagradzaniu w ciągu 2009 roku był obowiązek dokonania

podwyŜek

wynagrodzeń

co

spowodowało

niedoszacowanie

środków

na

wynagrodzenia i pochodne. Dodał, Ŝe ma nadzieje, Ŝe taka sytuacja nie będzie miała więcej
miejsca.
Radna Irena Kosek Lizakowska stwierdziła, Ŝe próbowała sprawę wyjaśnić zarówno w
obsłudze Szkół jak i w rozmowie z Dyrektorami Szkół. Twierdzi, Ŝe otrzymała
inne/sprzeczne informacje. Poinformowała, Ŝe nie były czynione inwestycje poza
malowaniem klas, zakupem drzwi do świetlicy i zakupem kserokopiarki. Dodała, Ŝe
wyjaśniono jej, Ŝe braki wynikają z długotrwałych chorób trzech nauczycieli. Twierdzi, ze w
oświacie fundusze idą na podwójnie płace, poniewaŜ trzeba zapłacić ze szkolnych pieniędzy
chorobowe dla nauczycieli, jeśli chorują powyŜej 30 dni, dodatkowo trzeba zapłacić
zatrudnionemu nauczycielowi, który lekcje realizuje. Twierdzi, ze taka sytuacja miała miejsce
w Gimnazjum w Walimiu. Od września w Jugowicach poszła jedna nauczycielka na urlop
zdrowotny. Poinformowała, Ŝe otrzymała pismo, w którym jest napisane, Ŝe Zespół Szkół
zwrócił się o kwotę 10tys w przypadku Szkoły w Walimiu i 13tys w przypadku Szkoły, w
Jugowicach. Dodała, ze jest zaskoczona kwotą 84tys. Poprosiła o wyjaśnienie, poniewaŜ są to
dwie róŜne informacje. Wójt Gminy poinformował, Ŝe Kierownik GZOSz Pani Urszula Witek
jest w Sanatorium na zaplanowanym urlopie. Dodał, Ŝe to jest stanowisko, którego nikt nie
moŜe zastąpić. Stwierdził, Ŝe w oświacie zwiększa się na wynagrodzenia i pochodne 54.810
zł. Dodał, Ŝe nie jest w stanie stwierdzić, czy GZOSz występował o kwotę 84tys, 10tys, czy
15 tys., poniewaŜ nie ma ze sobą stosownych dokumentów. JeŜeli chodzi o pozostałe 50tys.,
to zostały przekazane na gospodarkę komunalną ze wskazaniem na remonty. Radna Irena
Kosek Lizakowska stwierdziła, ze ma ciągle dwie róŜne informacje. Przeczytała pismo, które
Dyrektorzy wystosowali do Wójta Gminy. Twierdzi, Ŝe nie wie skąd jest taka rozbieŜność
faktów. Radna Barbara Milewska wyjaśniła, Ŝe w paragrafie 801 oświata i wychowanie
zostały nastąpiły przesunięcia. Wyjaśniła, Ŝe 24 tys., które zabrakło oświacie trzeba było
dołoŜyć z budŜetu gminy, natomiast pozostałe 50 tys., znaleziono pomiędzy róŜnymi
paragrafami. Dodała, Ŝe trzeba się przyjrzeć bardzo dobrze planowanemu budŜetowi na 2010
rok. Nie moŜa nie uwzględniać podwyŜek dla nauczycieli. Trzeba planować trochę więcej na
płace i pochodne. Trzeba zmobilizować Dyrektorów Szkół, poniewaŜ musi to być dokładnie
oszacowane. Radna Irena Kosek Lizakowska, podziękowała za wyjaśnienia.
Przewodnicząca RG w związku z brakiem pytań poprosiła Zastępcę Przewodniczącej Panią
Marię Radlińską o odczytanie projektu Uchwały XLI/245/2009. Uchwała Nr XLI/245/2009 w
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sprawie zmian do budŜetu gminy Walim na 2009r, została podjęta jednogłośnie (14 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr 6 do protokołu/.

IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
Sołtys Mieczysław Sidor zapytał jak traktowane są związki wyznaniowe. Czy ustawa, czy
Wójt reguluje płatności od gruntów, budynków tych związków. Wójt Gminy poinformował,
Ŝe nie potrafi w danej chwili odpowiedzieć na to pytanie, poniewaŜ nie zna wszystkich
podatników.
Sołtys Henryk Gąsior zapytał, w jaki sposób Urząd Gminy egzekwuje kwoty od podatników.
Przypadek tj. Mieszkaniec jest winien 600/700 zł i dostał wezwanie komornicze. Twierdzi, Ŝe
temu człowiekowi firma komornicza zajęła majątek. Dodał, Ŝe są tacy płatnicy, którzy maja
zaległości po 10tys lub 15tys zł i nic z takimi podatnikami się nie robi. Zapytał jak to się
dzieje i jaka jest procedura. Wójt Gminy poinformował, Ŝe nie zna ani jednego podatnika
gminy Walim, wobec którego jeŜeli ma zadłuŜenie prowadzona była by procedura. JeŜeli tak
jest to poprosił o wskazanie takiego płatnika. Tok postępowania, wobec podatnika jest dla
wszystkich jednakowy. Radni i Sołtysi zapoznawali się z instrukcją schematem postępowania,
który Wójt wydal na początku swojej kadencji. Dalej ten schemat funkcjonuje. Po pierwsze
jest wysyłane wezwanie do zapłaty, kolejnym krokiem jest Urząd Skarbowy, a następnie jest
poborca podatkowy. JeŜeli na tym etapie podatnik zapłaci to na tym sprawa jest zakończona.
Wójt Gminy dodał, Ŝe Urząd nie korzysta z Ŝadnej firmy, która zajmuje nieruchomości,
poniewaŜ było by to niezgodne z prawem. Prawdopodobnie do tego człowieka przyszedł
poborca podatkowy z Urzędu Skarbowego. Sołtys Krzysztof RóŜanki zapytał, jaki jest koszt
drogi nr 30, która została oddana. Kierownik IT poinformował, Ŝe koszt drogi to 100tys.
Sołtys Anna Madej zapytała, czy jeŜeli spadnie śnieg to firma zeszłoroczna równieŜ będzie
posypywała i odśnieŜała drogi, jeŜeli nie to poprosiła o dostarczenie piasku na ul. Kolejową i
ul. Kościelną. Wójt Gminy stwierdził, ze umowa z zeszłoroczna firma jest podpisana na dwa
lata, w związku z czym ta firma będzie dalej odśnieŜać. Dodał, Ŝe piasek zostanie dostarczony
do Olszyńca i ktoś z Urzędu skontaktuje się z Panią Madej w tej sprawie. Pan Romuald
Kunicki zwrócił się do Rady Gminy o pomoc. Twierdzi, Ŝe remont budynku został zrobiony,
a dalej ma grzyba i wilgoć w mieszkaniu. Poprosił Radę Gminy, aby powołała Komisję, która
przyjedzie na miejsce i zobaczy mieszkanie. Zasugerował, aby w Komisji był Pan Zbigniew
Sikorski, Pani Jolanta Grzegorzek i Pani Irena Kosek Lizakowska. Twierdzi, Ŝe jest
niedokończony remont, dreny zostały źle połoŜone. Dodał, Ŝe pracownicy cyt. „Ciulają
Wójta”. Wójt Gminy poinformował, Ŝe w chwili obecnej Urząd szuka projektanta, który zrobi
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II etap remontu budynku i przed budynkiem zostaną wybudowane nowe komórki. Cały stan
budynku zostanie uregulowany. Łączny koszt projektu tj. 8 tys. zł.
Kierownik IT Pan Jan Rudnicki poinformował, Ŝe był projektantem I części muru oporowego.
Dodał, Ŝe to jest niedokończona sprawa. Mur nie jest postawiony, tak jak został narysowany.
Wziął za ten projekt 500zł brutto. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Budowlanego, na
podstawie ekspertyzy, która została sporządzona przez projektanta ze Świdnicy, było
wskazanie, jak ten mór ma wyglądać. Dodał, Ŝe narysował ten mór tak jak ma być, ale w
odległości pół metra od budynku. Dodał, Ŝe druga cześć muru wymaga kolejnego projektu.
Przewodnicząca RG zapytała Panią Prezes ABK, kiedy zostanie sprawa z Panem Kunickim
załatwiona. Pani Karczmarek stwierdziła, Ŝe wykonanie projektu ma nastąpić do końca roku,
a realizacja zadania w przyszłym roku na przełomie kwietnia/maja, wtedy, kiedy nie będzie
śniegu, poniewaŜ są to prace zewnętrzne. Przewodnicząca RG poprosiła Radnych, którzy
zostali imiennie wskazani przez Pana Kunickiego, aby pojechali na miejsce i zbadali
grzecznościowo sprawę. PoniewaŜ inny sposób musiałaby być powołana Komisja uchwała
Rady Gminy. Wójt poinformował, Ŝe planowane są dwie Sesje. 7 Grudnia sesja w sprawie
uchwalenia budŜetu na rok 2010 i sesja 28 grudnia dot. spraw związanych z zakończeniem
roku.

V. ZAKOŃCZENIE SESJI
W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Przewodnicząca RG zamknęła XLI Sesję
Rady Gminy o godzinie 13.15.

Protokołowała:
Ewa Jurczewska

Przewodnicząca RG
Zuzanna Bodurka
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