PROTOKÓŁ Z SESJI NR XIII
RADY GMINY WALIM
z dnia 21 grudnia 2015 r.
I. BLOK ORGANIZACYJNY
Ad.1. Otwarcie Sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Walim Pani Zuzanna Bodurka otworzyła XIII 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.
Przewodnicząca rady Gminy Zuzanna Bodurka przypomniała, że w przesłanych materiałach
Radni otrzymali proponowany porządek obrad dzisiejszej Sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy o wprowadzenie do porządku obrad Uchwały nr XIII/82/2015
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Kto z Państwa jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie
Uchwały nr XIII/82/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego?
Radni przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad jednogłośnie ( 14 głosów za 0 przeciw,
0 wstrzymujących się)
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

I. BLOK ORGANIZACYJNY
1. Otwarcie Sesji
2. Ustalenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XII z dnia 25 listopada 2015 r.
II. BLOK INFORMACYJNO – SPRAWOZDAWCZY
5. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami.
III. BLOK MERYTORYCZNY
6. Podjęcie Uchwał:
6.1
Uchwała Nr XIII/71/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2016.
6.2
Uchwała Nr XIII/72/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Walim.
6.3
Uchwała Nr XIII/73/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Planu wydatków
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na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
6.4
Uchwała Nr XIII/74/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Planu wydatków na realizację zadań w zakresie
przeciwdziałania narkomanii.
6.5
Uchwała Nr XIII/75/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/135/2004 Rady
Gminy w Walimiu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Walim.
6.6
Uchwała Nr XIII/76/2015 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego w Gminie Walim na lata 2016 – 2020.
6.7
Uchwała Nr XIII/77/2015 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Jej Ofiar na terenie Gminy Walim na lata 2016 – 2020.
6.8
Uchwała Nr XIII/78/2015 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XI/57/2015
Rady Gminy Walim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, 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.
6.9
Uchwała XIII/79/2015 w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
6.10 Uchwała XIII/80/2015 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz
obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy
Walim.
6.11 Uchwała XIII/81/2015 w sprawie zgody na wspólną realizację zadań przez Gminę
Walim z Powiatem Wałbrzyskim i gminami Stare Bogaczowice oraz Czarny Bór w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, działanie 3.1., na rzecz realizacji projektu: "Montaż instalacji
prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i
gminach: Stare Bogaczowice, Walim, Czarny Bór"
6.12 Uchwała XIII/82/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
V. ZAKOŃCZENIE SESJI

Ad. 4 . Przyjęcie Protokołu Nr XII z dnia 25 listopada 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 XII 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/.
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III. BLOK MERYTORYCZNY
Ad. 6. Podjecie Uchwał:
6.1 Uchwała Nr XIII/71/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2016.
Przewodniczący Komisji RGBiF Andrzej Pol powiedział, że wszystkie komisje
resortowe, a także komisja budżetowa wraz z przewodniczącymi wszystkich komisji
omawiały projekt budżetu. Uwzględnione zostały zgłoszone do projektu poprawki, budżet
został omówiony szczegółowo.
Skarbnik Gminy Lucyna Młot odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej Nr III/307/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Walim projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.
Wójt Gminy Walim Adam Hausman zwrócił się do Rady o przyjęcie uchwały:
„Pani Przewodnicząca ! Wysoka Rado !!
Na dzisiejszej sesji zostanie wykonane jedno z podstawowych
zadań jakim jest
głosowanie w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.
Prace nad budżetem rozpoczęto po podpisaniu zarządzenia zawierającego wytyczne jak
należy opracować projekt.
Opracowany projekt budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej został przekazany
Radzie Gminy w celu jego przeanalizowania i zaproponowania ewentualnych zmian oraz
przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.
Uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym umożliwia prawidłowe podejmowanie decyzji
jak również daje możliwość szybszego ogłaszania przetargów i przygotowania zadań do
realizacji.
Zaproponowany układ budżetu nieznacznie różni się od lat poprzednich, ponieważ gmina
ma w zasadzie niezmienny od kilku lat katalog dochodów, natomiast wydatki ustalane
są w miarę posiadanych na ten cel środków.
Planowane dochody zostały skalkulowane na kwotę 18.919.416,-zł wydatki 19.514,341,-zł
- czego wynikiem jest deficyt budżetu w wysokości 594.925,-zł, który w całości zostanie
sfinansowany kredytem lub pożyczką.
Rok 2016 to kolejny rok spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.009.200,-zł.
Uchwalone w miesiącu październiku stawki podatków i opłatach lokalnych były podstawą do
wyliczenia podatków, czyli zasadniczej części dochodów własnych około 38%.
Pozostałe rodzaje dochodów ujęte w uchwale budżetowej zostały przyjęte na podstawie
otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Planowane wydatki bieżące zawierają kwoty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, stanowią one blisko 84 % ogółu wydatków oraz
wydatki majątkowe w udziale 16 %.
Przyszły rok to kolejne działania inwestycyjne gdzie przewidziano następujące kierunki
inwestowania:
- drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie 1.240 tys. zł
- usuwanie skutków powodzi
527 tys. zł
- wykonanie oświetlenia
100 tys. zł
- odbudowa zabytków
500 tys. zł
- gospodarka mieszkaniowa
20 tys. zł
- kultura fizyczna
5 tys. zł
- wykonanie instalacji OZE
500 tys. zł
- zakup wozu strażackiego
300 tys. zł
- gospodarka komunalna
24 tys. zł
Wymienione zadania będą finansowane z własnych środków, z dotacji oraz ze środków
budżetu unii europejskiej.
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Jednostki i stowarzyszenia realizujące zadania gminy zostały również uwzględnione przy
ustalaniu wydatków. Na działalność w zakresie sportu i turystyki zarezerwowano kwotę 95
tys. zł oraz na renowację zabytków kwota 50 tys. zł
Z zaplanowanych wydatków kwota 3.626.300,-zł , będzie przeznaczona na pomoc
społeczną, stanowi to prawie 19% ogółu wydatków.
Kolejna znacząca pozycja wydatków to oświata, gdzie plan wydatków zamyka się kwotą
4.750.486,-zł co stanowi ponad 24% ogółu wydatków. Łącznie te dwa działy angażują
ponad 43% wydatków.
W przedstawionym projekcie nie wszystkie zadania zostały ujęte, nie wszystkie jednostki
otrzymały takie środki jakimi chciałyby dysponować, wynika to z ograniczonych wielkości
planowanych dochodów.
Zaproponowany na dzisiejszej sesji układ wydatków nie jest ostateczny, upoważnienia
wynikające z ustawy o finansach publicznych pozwalają na dokonywanie zmian w ciągu
roku.
Proszę Wysoką Radę o przyjęcie przedstawionego budżetu na rok 2016.”
Radny Paweł Mazur powiedział, że rada gminy w tym składzie po raz pierwszy
pracowała nad budżetem od momentu składania wniosków. Podkreślił, że wypracowany
budżet jest drogą kompromisów i pomimo dobrych chęci, nie wszystkie proponowane zadania
w budżecie się znalazły. Dlatego zaapelował, aby środki budżetowe wydawać efektywnie,
szczególnie należy zwrócić na środki przeznaczone na dotację dla stowarzyszeń.
Radny Stanisław Kręciproch zapytał o plany zaopatrzenia gminy w wodę, pytając
jakie plany na rok 2016 są w zakresie inwestycji wodno – kanalizacyjnych.
Wójt Adama Hausman przypomniał, że gospodarką wodną w naszej gminie zarządza
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Podkreślił, że w budżecie WZWiK na
inwestycję w Gminie Walim na rok 2016 zaplanowano 2.500.000,00 zł, będą wykonywane
prace m.in. w Walimiu na ulicy Nowa Kolonia, w Nowej Wsi oraz w Zagórzu Śląskim. Wójt
podkreślił, że gmina nie jest właścicielem infrastruktury, utrzymanie której wiąże się
z kosztami, a wpływy z opłat za wodę nie zrównoważą tych kosztów.
Sołtys wsi Niedźwiedzica Mieczysław Sidor nadmienił, że w związku z brakiem
wody, mieszkańcy jego wioski sami budowali studnie. Zapytał także, czy kwota 300 tys. zł
wystarczy na zakup samochodu strażackiego. Wójt wyjaśnił, że cena nowego samochodu, to
kwota ok. 750 tys. zł, jeśli OSP zdobędzie pozostałe środki, otrzyma wtedy te zabezpieczone
w budżecie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XIII/71/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na
rok 2016 została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
/Stanowi załącznik nr 4 do protokołu/.
6.2 Uchwała Nr XIII/72/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim.
Przewodniczący Komisji RGBiF Andrzej Pol wyjaśnił, że Ustawa o finansach publicznych
nakłada obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata, w których
przypada do spłaty dług lub na lata, na które są udzielone gwarancje i poręczenia.
Opracowana prognoza na lata 2016 - 2021 została uaktualniona w związku ze zmianami
w budżecie, podjęciem realizacji nowych zadań inwestycyjnych, zmianą deficytu oraz
planowanym zmniejszaniem zadłużenia.
Przygotowana WPF zawiera dane dotyczące wykonania za rok 2013, 2014 oraz
przewidywane wykonanie za rok 2015.
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Gmina Walim posiada do spłaty dług z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tabeli
zostały rozpisane poszczególne lata i przypadające do spłaty kwoty długu oraz relacje
wynikające z łącznego zadłużenia i łącznych spłat.
Dane dotyczące dochodów i wydatków oraz długu gminy uaktualniono na 2016 rok w oparciu
o budżet gminy na rok 2016.
Skarbnik Gminy Lucyna Młot odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej Nr III/306/2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim przedstawionej wraz z projektem uchwały
budżetowej na rok 2016 oraz Uchwałę III/308/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Walim
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
Radny Stanisław Kręciproch zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały ujęte zostały
dwa nowe projekty, zapytał skąd będą pochodzić środki na ich wykonanie i jaka jest ścieżka
ich rozdziału. Podkreślił, że prowadzony jest projekt w sprawie pozyskiwania źródeł
odnawialnych. Poza tym zwrócił uwagę, że spora kwota przeznaczona jest na inwestycje na
Zamku Grodno. Zapytał, czy to nie jest tak, że zamek jest „skarbonką bez dna”, ponieważ
wydatkowane środki są nieproporcjonalne do tych pozyskiwanych z biletów.
Wójt wyjaśnił, że nowy okres programowania polityki spójności na lata 2014-2020
daje szanse na wykorzystanie środków funduszy unijnych. Wspólne aplikowanie o środki
zwiększa możliwość ich pozyskania. Partnerstwo jest podstawowym wymogiem w
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie
3.1. Do programu zgłoszone są trzy obiekty gminne, wnioskodawcami są przede wszystkim
mieszkańcy gminy. Dofinansowanie można otrzymać w wysokości do 85% kosztów
kwalifikowanych. Ryzyko polega na tym, że aby przystąpić do programu trzeba opłacić 350
zł za wstępną weryfikacje oraz 650 zł za przygotowanie Programu Funkcjonalno –
Użytkowego. Są to koszty bezzwrotne, nawet wtedy, gdy nie otrzymamy dofinansowania.
Na zamku zaplanowane są duże inwestycje, ale chcemy na nie pozyskać środki
pozabudżetowe. W planach mamy wykonanie miejsc hotelowych, restauracji oraz kanalizacji,
ma to służyć turystom, a co się z tym wiąże – rozwojowi gminy. Wszystkie te działania to nie
tylko rozwój turystyki, ale też miejsca pracy. Wydatkowanie środków na obiekt turystyczny
w turystycznej gminie nie może być przeliczane na opłacalność.
Radny Stanisław Kręciproch wyjaśnił, że nie jest przeciwnikiem asygnowania
środków na Zamek Grodno, podkreślił, że informacja, jakiej udzielił Wójt jest dla radnych
dużym źródłem informacji i podziękował za nią.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XIII/72/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Walim została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 5 do protokołu/.
6.3 Uchwała Nr XIII/73/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Planu wydatków na realizację zadań
w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przewodnicząca Komisji ZPSRLGŻiOŚ Monika Pakuła poinformowała, że program
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz plan wydatków na
realizację zadań w tym zakresie jest podejmowany co roku, zgodnie z obligatoryjnymi
zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie naszej Gminy.
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Działalność Gminy w tym zakresie może odbywać się zgodnie z uchwalonym programem
i planem wydatków, który to na rok 2016 wynosi 86 700zł.
Komisja uznała, że podjęcie uchwały jest zasadne i przyjęła uchwałę jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XIII/73/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Planu wydatków na
realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych
została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 6 do protokołu/.
6.4 Uchwała Nr XIII/74/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.
Przewodnicząca
Komisji
ZPSRLGŻiOŚ
Monika
Pakuła
wyjaśniła,
że Program przeciwdziałania narkomanii oraz plan wydatków na realizację zadań w tym
zakresie jest podejmowany co roku zgodnie z potrzebami występującymi na terenie naszej
Gminy. Plan wydatków wynosi 6.300zł. W/w program spełnia również wymogi Krajowego
Programu Narkomanii.
Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XIII/74/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Planu wydatków na realizację zadań w zakresie
przeciwdziałania narkomanii została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 7 do protokołu/.
6.5 Uchwała Nr XIII/75/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/135/2004 Rady
Gminy w Walimiu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Walim.
Przewodnicząca
Komisji
ZPSRLGŻiOŚ
Monika
Pakuła
wyjaśniła,
że W Uchwale nr 135/2004 Rady Gminy Walim z dnia 28 października 2004r. w sprawie
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy
Walim – przepisy § 11 i § 12 stanowiły, że koszty przygotowania dokumentacji lokalu do
sprzedaży ponoszą nabywcy.
W związku ze zmianą interpretacji przepisu art. 23 i 25 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, która wskazuje, że koszty przygotowywania dokumentacji do sprzedaży
ponosi
gmina
zasadne
jest
podjęcie
niniejszej
uchwały,
która
uchyla
§ 11 i § 12 w Uchwale 135/2004r.
Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XIII/75/2015 w sprawie zmiany Uchwały NrXXV/135/2004
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Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Walim została
przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 8 do protokołu/.
6.6 Uchwała Nr XIII/76/2015 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego w Gminie Walim na lata 2016 – 2020.
Przewodnicząca Komisji ZPSRLGŻiOŚ Monika Pakuła wyjaśniła, że zgodnie
z celami określonymi w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego działania
gminy podejmowane w niniejszym obszarze powinny być ujęte w formie programu ochrony
zdrowia psychicznego.
W związku z powyższym proponuje się przyjęcie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Gminy Walim na lata 2016-2020 w brzmieniu określonym w załączniku do projektu
niniejszej uchwały.
Program określa najbardziej istotne elementy polityki Gminy Walim skierowanej do osób z
problemami psychicznymi. Wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia
psychicznego mieszkańców oraz zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych. Ponadto zawiera
wykaz priorytetów w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz propozycje planowanych
działań w tym obszarze.
Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XIII/76/2015 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego w Gminie Walim na lata 2016 – 2020 została przyjęta jednogłośnie.
(14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 9 do protokołu/.
6.7 Uchwała Nr XIII/77/2015 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Jej Ofiar na terenie Gminy Walim na lata 2016 – 2020
Przewodnicząca Komisji ZPSRLGŻiOŚ Monika Pakuła wyjaśniła, że podstawą
do podjęcia działań związanych z tworzeniem nowego Programu było zakończenie okresu
obowiązywania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Jej Ofiar na terenie Gminy Walim na lata 2012-2015.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Jej Ofiar na terenie Gminy
Walim
na lata 2016-2020
zakłada
prowadzenie działań
profilaktycznych
i ochronnych oraz doskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie
gminy. Głównym jego zadaniem jest wzmocnienie oraz usystematyzowanie zadań
realizowanych przez różne podmioty w tym zakresie, a także udzielanie szeroko rozumianego
wsparcia osobom doświadczającym przemocy.
Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XIII/77/2015 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania
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Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Jej Ofiar na terenie Gminy Walim na lata 2016 –
2020została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 10 do protokołu/.
6.8 Uchwała Nr XIII/78/2015 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XI/57/2015 Rady
Gminy Walim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, 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.
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Osiecki wyjaśnił, że w związku
z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2015 r.
stwierdzającym nieważność części załącznika do uchwały nr XI/57/2015 Rady Gminy
Walim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy
Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, 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, należy wprowadzić zmiany w dotychczasowej treści Programu.
Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XIII/78/2015 w sprawie zmiany załącznika do uchwały
nr XI/57/2015 Rady Gminy Walim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie Rocznego
Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
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 11 do protokołu
6.9 Uchwała Nr XIII/79/2015 w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
Przewodniczący Komisji RBGiF Andrzej Pol wyjaśnił, że Paragraf 1 uchwały to
zmiany w planowanych wydatkach:
- zmniejszenie wydatków na kanalizacje w Rzeczce kwota 27.200,-zł, a wprowadzenie
nowego zadania pn. przebudowa elementów Zamku Grodno: budynek bramny, budynek
łącznika oraz remont baszty obronnej kwota 7.200,-zł oraz montaż instalacji
prosumenckich OZE kwota 20.000,-zł.
W ramach realizowanego projektu POIG dokonano przeniesienia planowanych
wydatków miedzy paragrafami na kwotę 142.044,61zł.
Paragraf 2 uchwały to zmiany w załączniku inwestycyjnym:
- zmniejszenie wydatków na kanalizację we wsi Rzeczka kwota 27.200,-zł,
- wprowadzenie nowego zadania pn. Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum
działalności kulturalnej i turystycznej - przebudowa elementów Zamku Grodno:
budynek bramny, budynek łącznika remont baszty obronnej dz. Nr 89, obręb 10
Zagórze Śląskie kwota 7.200,-zł,
- montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w
Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim, Czarny Bór kwota
20.000,-zł. Ponadto w ramach realizowanego projektu POIG dokonuje się przeniesienia
planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, jest to kwota 142.044,61zł.
W załączniku inwestycyjnym dział 600 rozdział 63003, § 6050 zadanie otrzymuje
nazwę „budowa centrum spotkań mieszkańców”
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Po dokonanych zmianach dochody to kwota 28.407.833,84zł i wydatki 28.372.073,84 zł.
Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XIII/79/2015 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/.

6.10

Uchwała Nr XIII/80/2015 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz
obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy
Walim.

Przewodniczący Komisji RBGiF Andrzej Pol wyjaśnił, że zgodnie z art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.
1515 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących
określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.
Projekt uchwały ma charakter ogólny. Rada Gminy jako organ stanowiący, określa zasady
wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, natomiast
dokonywanie czynności w tym zakresie należy do kompetencji Wójta Gminy, który jest
organem wykonawczym gminy i stosownie do przepisu art. 30 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy
wykonuje uchwały rady oraz gospodaruje mieniem komunalnym, którym są między innymi
udziały i akcje w spółkach prawa handlowego.
Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XIII/80/2015 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów
oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy
Walim została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 13 do protokołu/.
6.11

Uchwała Nr XIII/81/2015 w sprawie zgody na wspólną realizację zadań przez Gminę
Walim z Powiatem Wałbrzyskim i gminami Stare Bogaczowice oraz Czarny Bór w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, działanie 3.1., na rzecz realizacji projektu: "Montaż instalacji
prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i
gminach: Stare Bogaczowice, Walim, Czarny Bór"

Przewodniczący Komisji RBGiF Andrzej Pol wyjaśnił, że nowy okres
programowania polityki spójności na lata 2014-2020, daje szanse na wykorzystanie środków
funduszy unijnych. Wspólne aplikowanie o środki zwiększa możliwość ich pozyskania.
Partnerstwo jest podstawowym wymogiem w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 3.1. "Montaż instalacji prosumenckich
OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare
Bogaczowice, Walim, Czarny Bór".
Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
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W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XIII/81/2015 w sprawie zgody na wspólną realizację zadań
przez Gminę Walim z Powiatem Wałbrzyskim i gminami Stare Bogaczowice oraz Czarny
Bór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, działanie 3.1., na rzecz realizacji projektu: "Montaż instalacji prosumenckich
OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare
Bogaczowice, Walim, Czarny Bór" została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 14 do protokołu/.
6.12

Uchwała Nr XIII/82/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Przewodniczący Komisji RBGiF Andrzej Pol wyjaśnił, że budżet gminy uchwalony
na 2015 rok po zmianach przewiduje finansowanie rozchodów z kredytu bankowego.
Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 2.974.300,-zł. W okresie od
stycznia 2015r. gmina korzystała z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w zakresie
zadań inwestycyjnych, która do dnia dzisiejszego została w całości spłacona.
Przewidywany kredyt to kwota do 500 tys. zł z terminem spłaty do 31.12.2021 roku.
W oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany bank, który
zaproponuje najkorzystniejsze warunki
Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań, uchwała została odczytana, a następnie została poddana
pod głosowanie. Uchwała Nr XIII/82/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się)
/Stanowi załącznik nr 15 do protokołu/.
IV. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA
Radny Ryszard Mazur zapytał, na jakim etapie jest przejęcie przez gminę obiektów
po zakładach lniarskich. Wójt wyjaśnił, że Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tarnacki nie
zaakceptował przekazania nieruchomości Gminie Walim.
Radny Paweł Mazur nawiązał do zakupu samochodu dla OSP. Zapytał, czy nie
byłoby rozsądniej zakupić dla obu jednostek małych wozów bojowych. Wójt wyjaśnił,
że dwie jednostki są w systemie ratowniczym i muszą być wyposażone w co najmniej
2 samochody średnie. Poza tym odpowiednie wyposażenie jednostek OSP daje poczucie
bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Wójt podkreślił również, że w każdej trudnej sytuacji
może liczyć na wszystkie jednostki.
Przewodnicząca Rady Gminy Zuzanna Bodurka złożyła wszystkim zebranym
zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Wójt Gminy
Walim Adam Hausman dołączył się do życzeń.
V. ZAKOŃCZENIE SESJI
W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XIII Sesji Rady
Gminy Walim o godzinie 16:00
Protokołowała:
Anna Młynarczyk

Przewodnicząca RG
Zuzanna Bodurka
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