PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEJ SESJI NR „IX”
RADY GMINY WALIM
z dnia 16 sierpnia 2011r.
Ad.1. Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady Gminy Walim Pani Zuzanna Bodurka otworzyła „IX” Nadzwyczajną
Sesje Rady Gminy Walim, która odbyła się w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu o
godzinie 14.00
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 13, co stanowi
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. /Listy obecności stanowią
załącznik nr 1 do protokołu/.
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad – zrealizowany.
I. BLOK ORGANIZACYJNY
1. Otwarcie Sesji
2. Ustalenie quorum,
3. Przedstawienie porządku obrad,
II. BLOK MERYTORYCZNY
4. Podjecie Uchwał:
1. Uchwała Nr IX/46/2011 w sprawie zmian w budŜecie gminy Walim na 2011 rok.
III. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
IV. ZAKOŃCZENIE SESJ
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (13 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw).
Do obrad dołączyła Radna Irena Kosek Lizakowska i Radny Jerzy Myśliński. W sesji
uczestniczy 15 Radnych.
Ad.4. Podjęcie uchwał:
1. Uchwała Nr IX/46/2011 w sprawie zmian w budŜecie gminy Walim na 2011 rok.
Przewodnicząca RG poprosiła o zreferowanie uchwały przez Przewodniczącą komisji RGBiF
p. BoŜenę Pańczyszak. Pani Pańczyszak stwierdziła, Ŝe gmina otrzymała dotacje celowa
z budŜetu Państwa, dlatego nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w budŜecie gminy. Jest
to dotacja w wysokości 515.920,-zł przeznaczona na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych.
240.000,-zł zostaje przeznaczone na odbudowę drogi gminnej nr 126 w Glinnie. 148.000,-zł na
odbudowę drogi nr 23 w nowym Julianowie, 102.000,-zł na odbudowę ul. Bocznej w Walimiu
oraz 25.000,-zł na drogę nr 209 w Michałkowej. Dokonujemy zmniejszenia planowanych
wydatków o kwotę 85.000,-zł z czego 55.000,-zł jest to kwota zdjęta z wcześniej planowanej
kwoty na drogę w Michałkowej działka 185 i 186 (to zadanie nie będzie realizowane). Kwota
55.000,-zł zostaje dopisana jako udział własny do odbudowy drogi gminnej w Nowym
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Julianowie na którą gmina otrzymała dotację. Z GZOSz zdejmowana jest kwota 30.000,-zł.
Kwota ta pozostała po wykonaniu ogrodzenia w Szkole Podstawowej i gimnazjum, kwota ta
zostaje przeznaczona na ogrodzenie wzdłuŜ cieków wodnych. Są to wszystkie planowane
zmiany. Plan po zmianach wynosi 7.316.587,-zł. Komisja jednogłośnie była za przyjęciem
zmian.
Uchwała została odczytana przez Zastępcę Przewodniczącej Panią Marię Radlińską,
a następnie została poddana pod głosowanie. Uchwała Nr IX/46/2011 w sprawie zmian
w budŜecie gminy Walim na 2011 rok, została podjęta jednogłośnie (15 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się). /Stanowi załącznik nr 2 do protokołu/.
IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś wnioski i zapytania. Radny Zdzisław Jarek
stwierdził, Ŝe nie ma Ŝadnych planów, co do wsi Rzeczka, a jest to jedna z miejscowości Gm.,
Walim, która przyciąga najwięcej turystów. Dodał, Ŝe naleŜałoby zaplanować środki
w budŜecie na poprawę walorów tej miejscowości. Radny powiedział, Ŝe miły być robione
jakieś wodociągi, kanalizacja w Rzeczce, a nic nie jest poruszane w tym temacie. Wójt Gminy
odpowiedział, Ŝe dotacje kierunkowe otrzymał na 3 drogi, ale nie ma w tych dotacjach środków
dla Rzeczki. JeŜeli chodzi o kanalizacje w Rzeczce, to został wykonany projekt. Koszt
kanalizacji Rzeczki 24 mln. 5 lat temu. Przy budŜecie 20 mln nie jest to do zrealizowania.
Nigdy od radnych nie wpłynął wniosek na temat Rzeczki. Społeczeństwo w Rzeczce nie
władcza się w Ŝadne działanie, czego nie moŜna powiedzieć o innych wsiach, w których
mieszkańcy cos robią i są aktywni. W Rzeczce będzie budowany przystanek (wiata
turystyczna, + ławka). Wójt poinformował, Ŝe zachęcał do włączenia się w kampanie
reklamową, ale nie było Ŝadnego odzewu ze strony mieszkańców Rzeczki. Sołtys Franciszek
Kawaler powiedział, Ŝe na samej górze Rzeczki jest wielki plakat/tablica pn. „Nowa Ruda
Wita”. Pani Sekretarz A. Ignaszak stwierdziła, Ŝe jest to reklama, a nie tablica turystyczna,
w związku, z czym moŜe taka tablica stać, poniewaŜ prawo tego nie zabrania. Sołtys Jan
Magoń zabrał głos w sprawie drogi w Michałkowej, która juŜ któryś raz została wycofana z
budŜetu. Powiedział, Ŝe jak się idzie do kościoła to przy mocniejszych deszczach woda płynie i
nie da się przejść. Wójt Gminy powiedział, Ŝe przyjęliśmy 4 lata temu zasadę, Ŝe w pierwszej
kolejności robione są inwestycje, na które gmina otrzymuje dofinansowanie. Wójt, twierdzi, Ŝe
na drogę w Michałkowej otrzymała gmina 10.000,-zł. Zapytał, cyt. „jak za 10.000,-zł wykonać
drogę?. Tam jest most do przebudowy. Na druga drogę, w Michałkowej otrzymaliśmy 25.900,zł, dlatego logiczne jest, aby zrobić tą druga drogę”. Nie ma pieniędzy w tym roku, aby robić
most i drogę do kościoła. Sołtys Anna Madej poprosiła, aby gmina zasygnalizowała
w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu o rozsianym tzw. Barszczu Sosnowskieg na
Podlesiu. Kolejna sprawa to murek w Olszyńcu jak się skręca na ul. Wąską. Poinformowała, Ŝe
przy większej wodzie jest problem z dojazdem. Wójt odpowiedział, Ŝe stan murów na rzekach
jest na bieŜąco monitorowany. Jeśli chodzi o barszcz, to trzeba zadać pytanie do ST.
Powiatowego, dlaczego tego nie usuwa. Gmina w ubiegłym roku próbowała zwalczać barszcz
środkiem (roundup). Wójt dodał, Ŝe barszcz rozsiewa się równieŜ na terenach rolników, którzy
powinni się włączyć w akcję zwalczania barszczu. Powiedział, Ŝe wszystkie sprawy, które
zostały zgłoszone są widoczne przez pracowników urzędu i monitorowane. „Widzimy te same
błędy, te same sprawy i ich stan, natomiast prawo jest takie, a nie inne, ustawa samorządowa, w
której jest napisane, jakie Wójt Gminy ma zadania i za jakie odpowiada. Ustawa określa
kompetencje Wójta, a wydatkowanie pieniędzy, czy zajmowanie się nieswoim sprawami to jest
łamanie prawa, (czyli odpowiedzialność osobista Wójta). Radny Jan Zając wrócił do tematu
drogi w Michałkowej, na która gmina otrzymała 10.000,-zł. Wójt stwierdził, Ŝe problem jest
nie w połoŜeniu drogi, ale w jej infrastrukturze. Dodał, Ŝe aby wykonać tą drogę, naleŜałoby
wybudować nowy most, a na mosty nie ma dofinansowania. Dofinansowanie jest tylko na
metry bieŜące. W przyszłym roku ta droga zostanie zgłoszona do tzw. powodziówki. Sołtys
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Jugowice p.Tomasz Sobczyk poinformował, Ŝe na zawodach drezynowych miał miejsce
wypadek. Dziecko wyjechało z placu zabaw na stacji PKP i wjechało pod samochód przy
wiadukcie. Sołtys zaapelował, aby sprawdzić oznakowanie wszystkich dróg gminnych. Wójt
Gminy stwierdził, Ŝe co roku oznakowanie dróg gminnych jest kontrolowane przez
urzędników, a takŜe przez Starostwo Powiatowe, które jest w obowiązku taki przegląd, co roku
zrobić. Wójt dodał, Ŝe stała się tragedia, bo dziecko zjechało z góry, natomiast trzeba sobie
zadać pytanie, gdzie byli rodzice i opiekunowie, Ŝe dziecko samo dojechało do ulicy.
Powiedział, Ŝe z placu zabaw do skrzyŜowaniu z drogą wojewódzką jest 200 metrów. Przy
placu zabaw jest bezpiecznie i dziecko nie wybiegło z placu pod koła samochodu. śeby
wyjechać na tą drogę musiało z góry jechać 200 metrów. Sołtys stwierdził, Ŝe powinien być
znak drogowy „ustąp pierwszeństwa”. Wójt stwierdził, Ŝe nawet, jeśli by ten znak był to nie
miałoby to wpływu na zdarzenie. Dziecko na pewno by nie wyhamowało przed znakiem „ustąp
pierwszeństwa”. Radna Jadwiga Stach poprosiła o zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych.
Sołtys Paweł Mazur zapytał o sprawę dot. składania wniosków na fundusz sołecki.
Wójt Gminy poinformował, Ŝe dzisiaj jest Sesja, czyli spotkanie z Radą gminy Walim. Wójt
przyjmuje w sprawach róŜnych w kaŜdy wtorek. Cyt., „Co Sesja państwo mnie wywołujecie do
odpowiedzi i strzelacie do mnie. Ja to rozumiem i przyjmuje do wiadomości, ale proszę
przeczytać Statut Gminy Walim, który mówi o składaniu interpelacji, na które jestem wstanie
przygotować odpowiedz. W tej chwili nie potrafię udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa
pytania. Nigdy nie powiedziałem, Ŝe nie mam czasu dla Państwa, bo zawsze go mam, ale nie
róbmy tego na obradach Sesji Rady Gminy, poniewaŜ spotykamy się tutaj w zupełnie innej
sprawie. W statucie pisze jak Sesja Rady Gminy powinna wyglądać, w związku, z czym proszę
się zapoznać i przeczytać, co znaczy Sesja ze względu na powagę sytuacji.

V. ZAKOŃCZENIE SESJI
W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Przewodnicząca RG zamknęła obrady „IX”
Sesję Rady Gminy o godzinie 14.30.

Protokołowała:

Przewodnicząca RG
Zuzanna Bodurka
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