Informacja
Wójta Gminy Walim
w okresie pomiędzy Sesjami Rady Gminy
tj. od dnia 6 grudnia 2010 do 20 stycznia 2011 r
w okresie od 6 grudnia 2010 do 20 stycznia 2011 podjąłem 17 zarządzeń
− w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych
w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu zarządzeniem tym powołałem 3-osobowa
komisje do przeprowadzenie kontroli realizacji zleceń pokontrolnych zawartych w piśmie
KW/0914/2-2/2010 a wynikających z Protokółu kontroli przeprowadzonej w Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu w zakresie prawidłowości realizacji obowiązujących
w jednostce procedur kontroli oraz celowości dokonywanych wydatków za 2009r.
− w sprawie zmian budŜetu Gminy Walim na 2010 r – konieczność podjęcia zarządzenia
wynikała z przyznania dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie
46.000zł, przyznania dotacji celowej na doŜywianie w kwocie 8.000zł, a takŜe zmian
pomiędzy paragrafami.

Po

dokonanych

zmianach

planowane

dochody

wynoszą

19.986.250,85zł, a planowane wydatki 24.007.703,85zł
− w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC
i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy
w Walimiu – zarządzeniem tym powołałem 3-osobową komisję do przeprowadzenia
inwentaryzacji
− w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu – zarządzeniem tym powołałem 6-cio
osobową Komisję Konkursową, która wyłoni kandydata na stanowisko Dyrektora CKiT
− w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim –
zarządzeniem tym przeznaczyłem do sprzedaŜy 4 nieruchomości:
1. lokal mieszkalny numer 11 połoŜony w budynku Jugowice ul. Główna 21
2.lokal mieszkalny nr 1 połoŜony w budynku w Walimiu ul. Kościuszki nr 3
3.działka nr 164/16 o pow.1431 m2 w Niedźwiedzicy – niezabudowana zlokalizowana na
skłonie przy ulicy asfaltowej nie urządzona w media komunalne, przeznaczona w planie
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
4.działka nr 368/1 o pow.451 m2 w Zagórzu Śląskim przeznaczona w planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę usługową
− w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaŜy –
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w wykazie zawarte zostały 3 nieruchomości:
1. lokal mieszkalny nr 11 w Jugowicach ul. Główna 21
2.lokal mieszkalny nr 6 w Walimiu ul. RóŜana 23
3. działka nr 368/1 o pow.451 m2 w Zagórzu Śląskim
− w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku 2010
− w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Walim
− w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walimiu
− w sprawie zmian w budŜecie gminy Walim na 2010 r – budŜet po zmianach po stronie
dochodów: 19.209.332,85zł po stronie wydatków 23.230.785,85zł
− w sprawie upowaŜnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeŜone” - w związku z nowelizacją ustawy o ochronie
informacji niejawnych zarządzeniem tym upowaŜniłem do pracy na stanowisku związanym
z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeŜone” kierownika OPS – Panią
Anne Neuberg
− w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu – w związku
z pierwszym przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaŜ działki numer 157/3
o powierzchni 0,3248 ha połoŜonej w Walimiu zakończonym wynikiem negatywnym
ustaliłem cenę wywoławczą do II przetargu w wysokości: 60 000,00 zł. ( cena netto)
w sprawie ustalenia
− w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich – zarządzeniem tym
ogłosiłem wybory zwołując zebrania wiejskie w terminie do końca lutego 2011r, ustaliłem
szczegółowy harmonogram terminów i porządek obrad zebrań sprawozdawczo-wyborczych
− w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni uŜytkowej za najem lokali
mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim – zarządzeniem tym podwyŜszyłem
od 1 maja 2011 r. stawkę czynszu o 10% stawek obecnie obowiązujących
− w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r.
− w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy
− w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej
Z zakresu gospodarowania nieruchomościami w okresie pomiędzy sesjami odbyto następujące
skuteczne przetargi :
1. Działka niezabudowana nr 649/6 o pow. 3119 m2 Walim ul. Mickiewicza , przeznaczona

2

pod zabudowę mieszkaniowo- usługową za kwotę brutto 70 189,95 zł.
2. Działka niezabudowana nr 649/5 o pow. 3285 m2Walim ul. Mickiewicza , przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniowo- usługową. za kwotę brutto 73 295, 70 zł.

Z zakresu infrastruktury technicznej
1. W trakcie prowadzenia akcji zimowej na drogach gminnych – zostały poniesione koszty w
wysokości: 60.042,00 zł brutto
2. Kontynuowane są prace dotyczące przygotowania dokumentacji i wniosków w sprawie
dofinansowania inwestycji na 2011 r.

Z zakresu spraw kadrowych:
W związku z wakatem na stanowisku dyrektora instytucji kultury tj. CKiT w Walimiu -w
grudniu ogłoszony został konkurs na to stanowisko z terminem zgłaszania ofert do 24 grudnia
2010r. Konkurs nie został rozstrzygnięty poniewaŜ aplikacje złoŜyły 3 osoby, z których Ŝadna
nie spełniła warunków .
Na ogłoszony kolejny konkurs,

w określonym terminie do dnia składania ofert tj. do 18

stycznia 2011r. wpłynęło 7 ofert. Wszystkie spełniły warunki formalne. Komisja Konkursowa
dokona wyboru kandydata po przeprowadzeniu kolejnego etapu konkursu – rozmów , które
zostaną przeprowadzone 24 stycznia.

Z zakresu zamówień publicznych
- W dniu 03.12.2010 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Świadczenie usług w ramach
transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice – Wałbrzych
Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim”. Kwota jaką Zamawiający
przeznaczył na realizację zadania to 58.700,00 zł brutto.Wpłynęły 2 oferty. Ofertę nr 1
odrzucono na podstawie art. 24, ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp (Wykonawca nie złoŜył wymaganych
dokumentów, niezbędnych do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie). Do realizacji zadania wybrano firmę
Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVELWORLD z Wałbrzycha, która złoŜyła ofertę nr 2 na
kwotę 30.806,86 zł brutto. W związku z tym, Ŝe wybrany Wykonawca odmówił podpisania
umowy w dniu 31.12.2010 r., Zamawiający ponownie przeprowadził ocenę ofert. Postępowanie
uniewaŜniono w dniu 10.01.2011 r. na podst. art. 93, ust.1, pkt.1 ustawy Pzp, poniewaŜ druga
z ofert została odrzucona, a więc Ŝaden z Wykonawców nie spełniał warunków określonych
przez Zamawiającego.
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- W dniu 13.12.2010 r. upubliczniono zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wywóz nieczystości
stałych z obiektów (budynki mieszkalne, uŜyteczności publicznej, zakłady), placów i ulic na
terenie Gminy Walim”. Do dnia 22.12.2010 r. wpłynęła 1 oferta firmy ALBA Dolny Śląsk Sp. z
o.o. z Wałbrzycha, z którą zastała podpisana umowa.
- W dniu 13.12.2010 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Wykonywanie prac geodezyjnokartograficznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Walimiu”. W dniu 12.01.2011 r. rozstrzygnięto
przetarg. Wpłynęły 3 oferty. Ofertę nr 1 odrzucono na podst. art. 24, ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp
(Wykonawca nie złoŜył wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie <brak świadectw nadania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i
kartografii>minimum 2 osobom, które miałyby uczestniczyć w wykonywaniu zadania).
Najkorzystniejsza okazała się oferta nr 2 firmy „Pin-Geo” Piotr Borkowski z Jugowic.
- W dniu 10.01.2011 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Świadczenie usług w ramach
transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim”. Otwarcie ofert odbędzie się w
dniu 20.01.2011 r.
− W dniu 14.01.2011 r. upubliczniono zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie
dokumentacji projektowej na odbudowę drogi gminnej”. Termin wykonania zamówienia:
16.05.2011 r. Termin składania ofert to 21.01.2011 r.
Z zakresu funduszy zewnętrznych
- W dniu 08.12.2010 r. złoŜono do Urzędu Marszałkowskiego poprawki i uzupełnienia do
wniosku o płatność na zadanie pn. „Rewitalizacja ronda przystanku autobusowego, skweru przy
ulicy Kilińskiego i Kościuszki oraz remont mostku prowadzącego do parku przy ulicy
Kościuszki”.
- W dniu 15.12.2010 r. złoŜono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego raport
końcowy z wykonania zadania pn. „Zagórze Śląskie, Zamek Grodno, budynek bramny z XVI w.
zabezpieczenie konstrukcji – I etap” w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytetu 1
„Ochrona zabytków” wraz z załącznikami i dokumentacja fotograficzną.
− W dniu 30.12.2010 r. złoŜono wniosek o płatność w ramach działania 313, 322, 323
„Odnowa i rozwój wsi”, dot. zadania pn. „Budowa dwóch placów zabaw oraz małej
infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno – edukacyjnej w Dziećmorowicach” na kwotę 482
235,00 zł.

Z zakresu promocji , kultury i spraw róŜnych
− 9 stycznia w Gminie Walim zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy
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zmobilizowali się i wolontariuszom z terenu gminy udało się zebrać. całkiem sporą kwotę5909,70 złotych. Oprócz zbiórki pieniędzy do puszek , w tym dniu miały miejsce loterie
i licytacje z których dochody zasiliły tę szczytną zbiórkę.
− W okresie przedświątecznym tradycyjnie odbywały się spotkania wigilijne w świetlicach
wiejskich. Spotkania te organizowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy współudziale CKiT oraz Szkół Gminnych i OPS. Jedna z większych wigilii
miała miejsce w Centrum Kultury w Walimiu, gdzie uczniowie Zespołu Szkół w Walimiu
przygotowali występ artystyczny , uczniowie Szkoły Podstawowej w Jugowicach przygotowali
przepiękne stroiki, a młodzieŜ Ośrodka Socjoterapii z Walimia przekazała światełko pokoju..
O wystrój zadbali pracownicy CKiT
− 12 stycznia rozpoczęły się uzgodnienia dotyczące obchodów 700 – lecia Dziećmorowic.
Został wybrany komitet organizacyjny i ustalone główne załoŜenia obchodów. Na chwilę
obecną zostały wstępnie ustalone koszty realizacji działań, które będą dotyczyły obchodów.
Uroczystości mają mieć charakter całoroczny. Do dnia głównych uroczystosci tj. 27 sierpnia
będą organizowane róŜnego rodzaju mniejsze imprezy takie jak: . - spotkanie z najstarszymi
mieszkańcami Dziećmorowic w maju,

impreza dla dzieci

w czerwcu, mecz towarzyski,

pomiędzy mieszkańcami Dziećmorowic, a mieszkańcami innych sołectw, bądź mieszkańcami
powiatu wałbrzyskiego w lipcu.
− 20 stycznia w Jedlinie Zdrój miało miejsce przekazania prezydencji Tajemniczego Trójkąta
przez Miasto Głuszyca dla Jedliny Zdrój. Przypomnieć naleŜy, Ŝe Porozumienie Tajemniczy
Trójkąt powstało 4 lata temu. W jego skład wchodzą 3 gminy. W ramach Porozumienia
wykonaliśmy wspólnie materiały promocyjne, wymieniamy się teŜ ulotkami i wzajemnie
promujemy swoje imprezy.
− Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy

sprawie wyboru sołtysów wsi i rad soleckich

rozpoczęto cykl zebrań wiejskich. Na 20 stycznia zaplanowano pierwsze z nich tj. w Rzeczce.
Zgodnie z harmonogramem ostatnie odbędzie się w Dziećmorowicach 16 lutego br.
− obecnie trwają bardzo intensywne prace przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. W ramach prac
spisowych, na podstawie Ustawy gminom powierzono zadanie z zakresu administracji rządowej
– aktualizacja budynków , mieszkań i osób, wraz z lokalizacją budynków na mapie cyfrowej.
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