
                                                                                                           
               P R O T O K Ó Ł   Nr  XVIII/12      

z Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 19 marca  2012 r. 

w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni Rady Miasta i Gminy Wleń – wg listy obecności / zał. nr 1/
2. Przedstawiciele zakładów pracy i sołectw – wg listy obecności / zał. nr 2,3/
3. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Pan Bogdan Mościcki
4. Skarbnik Miasta  i Gminy Wleń – Pani Maria Gierczyk 
5. Radca Prawny – Roman Słomski

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło – 13 radnych

Obrady XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń prowadziła Przewodnicząca Rady  Miasta  
i Gminy Wleń Pani Katarzyna Kotołowska.

Przewodnicząca Rady po powitaniu radnych i zaproszonych gości  otworzyła obrady XVIII Sesji 
stwierdzając na podstawie  listy obecności, że jest wymagane quorum do podejmowania decyzji.
Przewodnicząca Rady  przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XVIII  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVII  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał :  
6.1.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
6.2. w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych rady.
6.3. w sprawie wyrażenia zgody na  przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
6.4.  w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu Odnowy Miejscowości Nielestno”.
6.5.  w sprawie przyjęcia zmian do Programu Rewitalizacji Miasta Wleń na lata 2010-2014.
7. Sprawy organizacyjne różne.

Pani Przewodnicząca Rady – zaproponowała zmianę w porządku obrad poprzez wprowadzenie pod 
głosowanie podjęcie drugiej  uchwały w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości . 
Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie zmiany do porządku obrad .
Nowy porządek przyjęto  jednogłośnie.
Po zmianach porządek obrad przedstawia się  następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XVIII  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVII  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał :  
6.1.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
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6.2. w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych rady.
6.3. w sprawie wyrażenia zgody na  przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
6.4. w sprawie wyrażenia zgody na  przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
6.5.   w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu Odnowy Miejscowości Nielestno”.
6.6.w sprawie przyjęcia zmian do Programu Rewitalizacji Miasta Wleń na lata 2010-2014.
7. Sprawy organizacyjne różne.
 
Ad.1. 
Zrealizowano
Ad.2. 
Zrealizowano.
Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XVII /12 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 27 lutego 2012r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

 Pani Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Henrykowi Kalinowskiemu.
Pan  Henryk  Kalinowski  przyniósł  w  kartonie   kilka  sadzonek  drzew  iglastych  i  liściastych 
wyjaśniając, że jest możliwość bezpłatnego  pozyskania  takich sadzonek  do wysadzenia na terenie 
gminy  od  Karkonoskiego Parku Narodowego Nadleśnictwo w Kowarach . Zwrócił się z prośbą do 
radnych o rozpoznanie potrzeb w tym zakresie i zgłaszanie zapotrzebowania na sadzonki.
Ad.4.
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
01.03.12- przeprowadzono kontrolę archiwum gminnego,otrzymaliśmy zalecenia
01.03.12 – spotkanie w Euroregionie Nysa w jeleniej  Górze w spr.  składania wniosków na rok 

bieżący i pozyskania środków na organizację 800-lecia miasta Wleń oraz zmiany do planu 
Rewitalizacji Wlenia.

07.03.12  –  spotkanie  w  Nadleśnictwie  Lwówek  w  sprawie  planu  na  eksploatację  lasów  na 
najbliższe 20  lat i wyznaczenia dróg eksploatacyjnych do transportu leśnego. Drogi leśne są 
drogami zamkniętymi, ale nie ma formalnych przeszkód aby użytkowali je rolnicy.

08.03.12 -  została zarejestrowana Fundacja na rzecz szpitala lwóweckiego.
08.03.12 -   mieszkańcom gminy wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
10.03.12 -  w sołectwie Nielestno odbyło się zebranie wiejskie w sprawie dokonania zmian w Planie 
Odnowy Miejscowości Nielestno z uwzględnieniem remontu budynku DPS.
14.03.12 -  w Warcie Bolesławieckiej odbyło się spotkanie w sprawie nowej ustawy śmieciowej, 
która budzi wiele niepokoi i obaw wśród samorządowców .  Wiadomo, że rada miasta Świdnik 
zaskarżyła tę ustawę i wszyscy oczekują na interpretacje prawne .
15.03.12 -  w OKSiT we Wleniu odbyło się spotkanie dyrektorów innych ośrodków kultury  w celu 
wymiany doświadczeń i planów na przyszłość , które  zostało zorganizowane w ramach projektu 
Kultura +
16.03.12 – w wydziale Ochrony Środowiska we Wrocławiu w celu uzyskania pozwolenia na pilną 
wycinkę   trzech  przydrożnych  drzew,  gdyż  starostwo  w  ramach  usuwaniu  skutków  powodzi 
otrzymało środki na drogę do Modrzewia oraz zaopiniowanie programu rewitalizacji miasta Wleń.
Odbyły  się  zebrania  sprawozdawczo-wyborcze  OSP  Wleń  i  Pilchowice.  Zarządy  otrzymały 
absolutorium. Pan Burmistrz wystąpił z apelem o reagowanie i zgłaszanie na policje  osób, które 
podpalają trawy , gdyż już w tym roku było kilka interwencji straży pożarnej.

Ad.5.
Radny Macie  Rybiałek  zapytał  czy był  już  przetarg i  kiedy rozpocznie  się  rozbudowa ośrodka 
zdrowia we Wleniu.
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Pan Burmistrz odpowiedział, że przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach i roboty ruszą
 w kwietniu.
Radna Marianna Wojdyła – zwróciła się z prośbą o utwardzenie placu na przystanku autobusowym 
w Pilchowicach.
Pan Burmistrz – w ramach pozimowych porządków  takie prace zostaną  wkrótce  wykonane.
Radny  Marek  Koczarski  –  w  związku  z  brakiem konkretnych  działań  ze  strony Powiatowego 
Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim w sprawie budynku po dawnej Basztowej we Wleniu 
zgłosił  wniosek o podjęcie rozmów z właścicielem tego obiektu w kwestii  utrzymania i  dalszej 
eksploatacji.  Pan radny zaproponował,  aby położony w Pilchowicach  staw wraz  z  przyległymi 
gruntami przejąć od Agencji i zagospodarować na własne potrzeby gminy.
Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  właściciel  budynku  po  dawnej  Basztowej   pan  Bracławski  uparcie 
twierdzi,  że ma konkretne plany na zagospodarowanie i  odrzuca wszelkie oferty na ewentualna 
sprzedaż  obiektu.  Podatki  od  tej  nieruchomości  są  opłacane,  więc  gmina  nie  ma  podstaw  do 
wszczęcia procedury  wywłaszczeniowej.

Pan  Radca  Prawny  dodał,  że  nadzór  budowlany  ma  prawo   zlecić  wykonawstwo  zastępcze  
w  zakresie  remontu  lub  rozbiórki  obiektu  zagrażającego  bezpieczeństwu  mieszkańców  lecz  z 
powodu ogromnych kosztów nie podejmuje takich działań.

Radny Stanisław Malinowski  zapytał  o plany w sprawie podłączenia do kanalizacji   Wlenia za 
Bobrem , o pozimowe sprzątanie miasta i remonty dróg oraz o pole namiotowe we Wleniu.

Pan Burmistrz – do prac porządkowych będą zatrudnione od 1 kwietnia  dwie osoby w ramach robót 
publicznych. W sprawie kanalizacji czekamy na możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie. 
Gmina nie jest w stanie z dochodów własnych sfinalizować inwestycji na kwotę  6 mln.zł. Pole 
namiotowe jest położone na terenie będącym własnością kilku podmiotów i aby je sprzedać należy 
uporządkować ten temat. Wystąpiliśmy do starostwa o przekazanie gruntów.

Radny Waldemar  Birulo  zapytał  o  remont  drogi,  która  przy  większych  opadach  deszczu  może 
spłynąć.

Pan Burmistrz – odpowiedział, że  mamy sprzęt i zgodę sąsiada więc wykonamy to we własnym 
zakresie.

Radna Ewelina Wójcik – zgłosiła prośbę, aby pracownicy interwencyjni jak i pracownicy KZOM 
posprzątali śmieci , które zebrane na ulicach wyrzucili w krzaki koło mostu. 

Radny Stanisław Kwolik zapytał o inwentaryzację gruntów oraz komórek i garaży  przynależnych 
do wykupionych mieszkań , a za które użytkownicy nie ponoszą opłat.

Pan Burmistrz – w najbliższym czasie inwentaryzacja zostanie przeprowadzona.

Pani sołtys Modrzewia Iwona Kobierecka – będzie przeprowadzony remont powiatowego odcinka 
drogi do Modrzewia, a czy znajdą  się środki na dalsze pociągnięcie dwóch   gminnych  odcinków 
drogi i wykonanie nawierzchni na ok.15 m drogi prowadzącej do mojej posesji.

Pan Burmistrz – w budżecie nie ma wpisanej takiej inwestycji, a nie można tego wykonać w ramach 
remontów bieżących. Jeśli pojawi się możliwość finansowa remont zostanie wykonany.

Pani Jadwiga Bukowska –  przedstawiła pokrótce sprawozdanie z wykonania budżetu Komisji ds. 
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Rozwiązywania problemów Alkoholowych. W związku z niewielką liczbą korzystających dzieci, 
został zlikwidowany etat świetlicy środowiskowej, która działała w budynku OKSiT we Wleniu.  
W zamian  uruchomiono zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej  w Marczowie oraz planuje się 
zorganizowanie takich zajęć w świetlicy w Pilchowicach i w Strzyżowcu.

Ad.6.1.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że chociaż nie jest to obowiązkowe, ale  już od czterech lat  tworzymy 
funduszu sołecki w naszej gminie. 

Pani Przewodnicząca Rady odczytała  pozytywną opinię do projektu uchwały  Komisji  Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
Rada w obecności 13  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 4do nin. protokołu).

Ad.6.2.
Pani Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji 
stałych rady.
Pan Radca Prawny zaproponował aby zmienić zapis hasłowy projektu uchwały na zapis opisowy.

Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie  zmiany składu 
osobowego komisji stałych rady.
Za głosowało 12 radnych, przeciw – 1 radny
Rada większością głosów  podjęła uchwałę  ( załącznik nr 5  do nin. protokołu).

Ad.6.3.
Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała   opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i 
Bezpieczeństwa  o  przedłużenie  na 3 lata  dzierżawy nieruchomości   i  poddała  pod głosowanie 
przyjęcie uchwały .
Rada  w  obecności  13   radnych  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  przedłużenia  terminu 
dzierżawy nieruchomości  ( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

Ad.6.4.
Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała   opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  
i  Bezpieczeństwa   o  przedłużenie  do  końca  sierpnia  br.  terminu   dzierżawy nieruchomości  ,  a 
następnie sprzedaż nieruchomości.
Pani Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Za – 0 radnych, przeciw – 10 radnych, wstrzymało się 3 radnych.
Uchwała na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości została odrzucona większością głosów.

Ad.6.5.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że pojawiła się możliwość pozyskania środków na remont budynku DPS 
w Nielestnie. Aby ubiegać się o te środki należy zmienić zapis w  Planie Odnowy Miejscowości 
Nielestno na lata  2010-2018 .  Zmiana została  uchwalona przez  zebranie wiejskie  mieszkańców 
Nielestna.

Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła   pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa  do projektu uchwały i poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały .
Rada w obecności 13  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie  zatwierdzenia zmian do 
„Planu Odnowy Miejscowości Nielestno na lata 2010-2018” przyjętego przez Radę Miasta i Gminy 
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Wleń uchwałą Nr 223/XLII/10 z dnia 17 września 2010r.. ( załącznik nr 7 do nin. protokołu).
Ad 6.6. 
Pan Burmistrz wyraził zadowolenie, że sprawa rewitalizacji idzie w dobrym kierunku. Zgłosiło się 
osiem wspólnot. Planowany koszt rewitalizacji to 975 tys.zł.  Termin złożenia wniosku upływa 
12 kwietnia br.
Pani Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Rada  w  obecności  13   radnych  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Wleń na lata 2010-2017 ( załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.7.
Pani Przewodnicząca Rady odczytała pisma skierowane do rady:
− pismo  Pani  Radnej  Eweliny  Wójcik  w  sprawie  rezygnacji  z  członkostwa  w  Komisji 
Rewizyjnej.
− Apel ze Związku Kombatantów  o przekazanie 1%.
− Pismo do wiadomości rady z Powiatowego Nadzoru Budowlanego w sprawie budynku po 
Basztowej we Wleniu.

Pani  Dyrektor   Anna  Komsta  poinformowała,  że  OKSiT  Wleń  zamierza   złożyć   wniosek  
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – inicjatywy oddolne na obszary wiejskie,  na projekt  
w sprawie wykształcenia animatorów społecznych. Poprosiła o podanie ewentualnych kandydatów , 
którzy zostaną przeszkoleni i społecznie zajmą się pracą i działalnością świetlic wiejskich.
Pani  Dyrektor  zaprosiła  wszystkich  na  Jarmark  Wielkanocny  ,  który  odbędzie  się  w  niedziele 
palmową.

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenia XVIII  Sesji Rady 
Miasta i Gminy Wleń 

                                                            Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy  Wleń
                                                          /-/ Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad     
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