PROTOKÓŁ Z SESJI NR XI
RADY GMINY WALIM
z dnia 27 października 2015 r.
I. BLOK ORGANIZACYJNY
Ad.1. Otwarcie Sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Walim Pani Zuzanna Bodurka otworzyła XI Sesję Rady
Gminy Walim, która odbyła się w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
Serdecznie powitała:
− Radnych Gminy Walim
− Panie/Panów Sołtysów
− Wójta Gminy Walim Pana Adama Hausmana
− Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
− Kierowników referatów Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości wg załączonej listy
obecności.
Ad.2. Ustalenie quorum
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że na 15 Radnych w Sesji uczestniczy 14,
co pozwala Radzie Gminy Walim na podejmowanie 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, ewentualne zmiany.
4. Przyjęcie Protokołu Nr X z dnia 29 września 2015 r.
II. BLOK INFORMACYJNO – SPRAWOZDAWCZY
5. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami
6. Informacja dotycząca promocji na terenie Gminy Walim
7. Informacja dotycząca sportu i rekreacji w Gminie Walim
III. BLOK MERYTORYCZNY
8. Podjęcie Uchwał:
8.1
Uchwała Nr XI/54/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim.
8.2
Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze
Śląskie, Gm. Walim
8.3
Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030r. dla Gminy Walim z
uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej
8.4
Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Walim z
Organizacjami Pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
8.5
Uchwała Nr XI/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność
Gminy Walim
8.6
Uchwała Nr XI/59/2015 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które
pozostawia się bez dalszego biegu.
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8.7

Uchwała Nr XI/60/2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do
2019 r.
8.8
Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
V. ZAKOŃCZENIE SESJI

Ad. 4 . Protokołu Nr X z dnia 29 września 2015 r.
W związku z brakiem uwag, przyjęcie protokołu zostało poddane głosowaniu – protokół
przyjęto jednogłośnie.
(14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się)
/Protokół Nr X stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu./
Ad. 5 Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami – zrealizowany
Przewodnicząca RG Pani Zuzanna Bodurka stwierdziła, iż radni otrzymali informację,
zapytała również, czy są pytania i uwagi.
Ze względu na brak pytań, zaproponowała przejście do dalszego porządku obrad.
/Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 do protokołu/.

Ad. 6. Informacja dotycząca promocji na terenie Gminy Walim – zrealizowany
Przewodnicząca RG Pani Zuzanna Bodurka stwierdziła, iż radni otrzymali informację,
zapytała również, czy są pytania i uwagi.
Ze względu na brak pytań, zaproponowała przejście do dalszego porządku obrad.
/Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 4 do protokołu/.
Ad. 7. Informacja dotycząca sportu i rekreacji w Gminie Walim – zrealizowany
Przewodnicząca RG Pani Zuzanna Bodurka stwierdziła, iż radni otrzymali informację,
zapytała również, czy są pytania i uwagi.
Radny Mieczysław Osiecki zwrócił uwagę, że w punkcie 7 informacji jest zapis,
iż w dniu 23 października odbył się turniej, a radni informację otrzymali 19 października.
Powiedział, że jego zdaniem zamieszczenie takiej informacji nie powinno mieć miejsca,
o odbytym turnieju radni powinni być powiadomieni na dzisiejszej sesji.
Kierownik CSiR Artur Jarczok wyjaśnił, że na wydarzenie to pozyskał środki
zewnętrzne, było ono szeroko reklamowane, stąd pomysł, aby o nim napisać w informacji.
Wydarzenie odbyło się, a zdaniem kierownika jest wiele wydarzeń, którymi chciałby się
pochwalić, jednak termin składania sprawozdania na to nie pozwala. W toku dyskusji
ustalono, że w przyszłym roku w planie rady powinno być zapisane, że sprawozdaniu podlega
okres od października 2015 – do października 2016
Ze względu na brak pytań, zaproponowała przejście do dalszego porządku obrad.
/Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 5 do protokołu/.

III. BLOK MERYTORYCZNY
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Ad. 8. Podjecie Uchwał:
8.1 Uchwała Nr XI/54/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim.
Przewodnicząca Komisji ZPSRLGŻiOŚ Monika Pakuła wyjaśniła, że do opracowania
zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przystępuje się
na wniosek Wójta Gminy Walim, do którego zgłaszane były wnioski dot. zmiany
zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiana dotyczyć będzie gruntów położonych
w Zagórzu Śląskim, których obszar zaznaczony jest na załączniku mapowym do niniejszej
uchwały. Analiza wniosków wykazała potrzebę dokonania zmiany w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Zagórze Śląskie.
Zmiana studium podyktowana jest potrzebą zabezpieczenia terenów pod zabudowę
mieszkaniową oraz rekreacyjną w powiązaniu z ochroną środowiska przyrodniczego
i krajobrazu, a także dostępnością komunikacyjną oraz wyposażeniem w infrastrukturę
techniczną. Koszty związane ze zmianą w studium będą leżały po stronie właścicieli
nieruchomości, których zmiana dotyczy.
Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XI/54/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim została
przyjęta jednogłośnie (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
/Stanowi załącznik nr 6 do protokołu/.
8.2 Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie,
Gm. Walim
Przewodnicząca Komisji ZPSRLGŻiOŚ Monika Pakuła wyjaśniła, że do sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Zagórze
Śląskie przystępuje się na wniosek Wójta Gminy Walim. Plan ten będzie obejmował obszar
wsi Zagórze Śląskie, zgodnie z załącznikiem mapowym do niniejszej uchwały.
Równolegle z opracowaniem projektu planu sporządzany będzie projekt zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim, o którym mowa
była we wcześniejszej uchwale.
Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu
zagospodarowania terenu polegającej na przeznaczeniu obszaru pod zabudowę mieszkaniową.
Gmina Walim nie poniesie kosztów związanych z opracowaniem niniejszego planu.
Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
Sołtys wsi Zagórze Śląskie Zdzisława Wasilewicz – Pietrzyk zwróciła uwagę, że w
analizie w punkcie dwa jest nazwa zbiornik Lubachów, a powinno być Jezioro Bystrzyckie.
W toku dyskusji ustalono, że nazwa ta zostanie poprawiona.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie,
Gm. Walim została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 7 do protokołu/.
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8.3 Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030r. dla Gminy Walim z
uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej
Przewodniczący Komisji RBGiF Andrzej Pol wyjaśnił, że w 2013 roku Rada Gminy
Walim uchwałą Nr XXXV/202/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. wyraziła zgodę na
przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Liderem
przygotowania planu było miasto Wałbrzych. Program gospodarki niskoemisyjnej na lata
2014 – 2020 z perspektywą do 20130 r. dla gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej został
opracowany, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno –
energetycznym a także do poprawy jakości powietrza. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest
dokumentem strategicznym, wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie
poprawy ochrony powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji
zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. Program ten stanowi podstawę do
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działania ekologiczne służące poprawie
środowiska, a w szczególności
obniżenia emisji szkodliwych czynników.
Sołtys wsi Niedźwiedzica Mieczysław Sidor zapytał, jakie będzie miała uchwała
przełożenie dla gospodarstw indywidualnych.
Inspektor ds. Budownictwa, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Sebastian
Mika wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości w programie dla gospodarstw
indywidualnych, ale mogą korzystać np. wspólnoty mieszkaniowe, ponieważ są programy
dofinansujące termoizolacje budynków.
Wójt Gminy Walim Adama Hausman
poinformował, że w nowym okresie
programowania, jeżeli nie ma diagnozy, nie można pozyskiwać środków. Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej wskazuje, co mamy do zrobienia zakresie gospodarki ekologicznej i na te
zadania można będzie pozyskiwać środki pozabudżetowe.
W toku dalszej dyskusji poruszony został temat w jaki sposób dokument udostępnić dla
mieszkańców, aby mogli się z nim zapoznać. Ustalono, że nie ma możliwości skrócenia tego
dokumentu, dlatego zostanie on umieszczony w całości na stronie internetowej, poza tym
zostanie umieszczona informacja o dokumencie, aby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030r. dla Gminy Walim
z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej została
przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 8 do protokołu/.
8.4 Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Walim

z Organizacjami Pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Kultury Sportu i Turystyki Łukasz Kazek wyjaśnił,
że zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, (po zmianach wprowadzonych w 2010 roku) organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego Gmina Walim, zobowiązany jest do określenia w drodze
uchwały rocznego program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego Niniejsza uchwała stanowi realizację
zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także promuje ideę
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samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystych i przyjaznych zasad uczestnictwa w/w
podmiotów w podejmowaniu istotnych decyzji.
Na podstawie Uchwały Nr VIV35/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 2011 roku oraz
Zarządzenia Nr 7712015 Wójta Gminy Walim z dnia 26 sierpnia 2015 r. poddano
konsultacjom Projekt współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Konsultacje
przeprowadzone zostały w terminie od 26 sierpnia 2015 r. do 09 września 2015 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna propozycja, opinia, uwaga lub wniosek do
projektu Programu dotyczącego przedmiotu konsultacji.
W związku z powyższym projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Radny Stanisław Kręciproch poddał pod rozwagę możliwość zaproszenia na sesję
przedstawiciela organizacji pozarządowej i wysłuchania, jak inne organizacje dbają
o środowisko, szczególnie zwracając uwagę, iż ideą programu jest współpraca z takimi
organizacjami. Podkreślił, że w programie powinien się znaleźć zapis o współpracy z
organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska.
Kierownik CSiR Artur Jarczok wyjaśnił, że proces zmian projektu programu
powinien się znaleźć na etapie konsultacji, ten proces na rok 2016 skutecznie się zakończył.
Temat ten może zostać poruszony w trakcie tworzenia programu na rok 2017.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy
Walim z Organizacjami Pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 9 do protokołu/.
8.5 Uchwała Nr XI/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku

przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy
Walim
Przewodnicząca Komisji ZPSRLGŻiOŚ Monika Pakuła wyjaśniła, że dotychczasowy
dzierżawca części działki nr 388 i części działki nr 389/8 o łącznej powierzchni 7,45ha
położonych w Walimiu, zwrócił się z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 5 lat na obecnie dzierżawione działki od Gminy Walim. Dzierżawione działki nadal
będą racjonalnie zagospodarowane i użytkowane rolniczo celem wykonania planu rolnośrodowiskowego, natomiast czynsz z tytułu dzierżawy będzie dochodem gminy.
W związku z powyższym projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XI/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność
Gminy Walim została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 10 do protokołu/.
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8.6 Uchwała Nr XI/59/2015 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia

się bez dalszego biegu.
Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Danuta
Szczęśniak wyjaśniła, że wpłynęły 4 zgłoszenia na kandydata na ławnika, z tym, że jedno
zgłoszenie zawierało błędy formalne. Dokumenty pozostawia się bez dalszego biegu, a Rada
Gminy jest zobowiązana podjąć w tej sprawie uchwałę.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana pod
głosowanie. Uchwała Nr XI/59/2015 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które
pozostawia się bez dalszego biegu została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 11 do protokołu/.
8.7 Uchwała Nr XI/60/2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Danuta
Szczęśniak odczytała przygotowaną przez zespół opinię o kandydatach, następnie została
powołana komisja skrutacyjna w składzie: Monika Bachusz – Ślizińska, Monika Pakuła i
Łukasz Kazek. Członkowie przystąpili do przygotowania tajnego głosowania w sprawie
wyboru kandydatów na ławników.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minut przerwy.
Obrady wznowiono o godz. 15.15
Radni w tajnym głosowaniu wybrali kandydatów na ławników. Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej Monika Bachusz – Ślazińska odczytała protokół z głosowania.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XI/60/2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016
r. do 2019 r. została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 12 do protokołu/.
8.8 Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

Przewodniczący Komisji RBGiF Andrzej Pol wyjaśnił, że zmian dokonano
pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, nie wpłynęło to na wysokość kwot ogólnych
dochodów i wydatków.
W paragrafie 1 uchwały zostają dokonane zmiany w zakresie wydatków:
- zmniejszenie wydatków w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowanych na
kary i odszkodowania kwota 20.000,-zł,
- zmniejszenie w wydatkach na promocję opłaty na rzecz aglomeracji kwota 50.000,-zł,
- zmniejszenie planowanych odsetek od kredytów i pożyczek kwota 61.000,-zł,
- zwiększenie na transport zbiorowy kwota 34.000,-zł,
- zwiększenie na zakup materiałów na drogi gminne kwota 20.000,-zł,
- zwiększenie na diety dla radnych kwota 15.000,-zł,
- zwiększenie wydatków na promocję jako wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie
filmu kwota 22.000,-zł,
- zwiększenie w administracji na zakup i montaż centrali kwota 6.000,-zł,
- zwiększenie w drogach gminnych o kwotę 23.000,-zł na wykonanie zatok
autobusowych we wsi Dziećmorowice,
- w gospodarce komunalnej zmniejszenie na wykonanie wiat we wsi Zagórze Śląskie
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kwota 4.000,-zł oraz we wsi Dziećmorowice kwota 14.000,-zł,
- zwiększenie na odbudowę przepustu przy ul. Wałbrzyskiej we wsi Olszyniec kwota
10.000,-zł,
- zwiększenie o kwotę 18.000,-zł na zakup baterii do oświetlenia ulicznego,
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów w OPS kwota 1.000,-zł.
Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia wydatków ogółem.
Paragraf 2 uchwały to zmiany w załączniku inwestycyjnym:
- zwiększono wydatki na wykonanie zatok autobusowych we wsi Dziećmorowice kwota
23.000,-zł,
- zwiększono na zakup i montaż centrali telefonicznej kwota 6.000,-zł,
- zwiększono na zakup baterii do oświetlenia ulicznego kwota 18.000,-zł,
- zwiększono na odbudowę przepustu na ulicy Wałbrzyskiej w Olszyńcu kwota
10.000,-zł,
- zmniejszono wydatki na wiaty we wsi Dziećmorowice kwota 14.000,-zł oraz we wsi
Zagórze Śląskie kwota 4.000,-zł,
Paragraf nr 3 to zmiany w Funduszu sołeckim:
- we wsi Michałkowa zmniejszenie wydatków na zakup kosy spalinowej a zwiększenie
na niwelację terenu kwota 2.000,-zł,
- we wsi Walim zmniejszenie wydatków na zakup witacza, a zwiększenie na
ogrodzenie placu zabaw w parku kwota 2.000,-zł.
Po dokonanych zmianach dochody to kwota 28.458.667,84zł i wydatki 28.422.907,84 zł.
sporządził LM
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana pod
głosowanie. Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 została
przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 12 do protokołu/.
IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
Sołtys wsi Niedźwiedzica Mieczysław Sidor poinformował, że w kościele pw. św.
Mikołaja w Niedźwiedzicy, w trakcie wykonywania badań stratygraficznych w 2014 r. i ich
poszerzenia w roku bieżącym, odkryte zostały malowidła ścienne z końca XV w. i początku
XVI w. Malowidła przedstawiają sceny z życia świętych i wykonane są w technice fresku. To
unikatowe odkrycie może stać się dużą promocją naszej gminy.
Poza tym poruszony został temat braku wody w studniach, spowodowany długotrwałą
suszą.
Poruszony został temat zakończenia prac na skwerze przy ulicy 3 Maja. Wójt
wyjaśnił, że ten etap prac został zakończony, nasadzenia roślin wykonane zostaną na wiosnę.
Radny Łukasz Kazek poinformował, że został wydana mapa miejsc usytuowania
starych fotografii. Koszt wydania mapy ponieśli CKiT w Walimiu oraz sponsorzy – Marcin
Tyka, Magdalena i Witold Drąg, Dorota Kowalska oraz Tomasz Kohlschreiber, którym radny
serdecznie podziękował.
V. ZAKOŃCZENIE SESJI
W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XI Sesji Rady
Gminy Walim o godzinie 16.00
Protokołowała:
Anna Młynarczyk

Przewodnicząca RG
Zuzanna Bodurka
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