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

z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 23 kwietnia   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. Sekretarz Miasta i Gminy Wleń Pan Marcin Fluder
6. Radca Prawny – Roman Słomski

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło – 14 radnych

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

Pani Przewodnicząca Rady  po powitaniu radnych i zaproszonych gości  otworzyła obrady XIX 
Sesji  stwierdzając  na  podstawie   listy  obecności,  że  jest  wymagane quorum do podejmowania 
decyzji.

Pani Przewodnicząca Rady  przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XIX  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII  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 zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok.
6.2. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pilchowicach.
6.3. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń szkół podstawowych i    
        gimnazjów oraz określenia ich obwodów.
6.4.  w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń przedszkoli i oddziałów 
        przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
6.5.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
        Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014.
7. Sprawy organizacyjne różne.
7.1.Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.
 
Ad.1. 
Zrealizowano
Ad.2. 
Nie wprowadzono zmian do porządku obrad.
Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XVIII /12 z Sesji Rady 



Miasta i Gminy Wleń z dnia 19 marca  2012r.
„za” - 13     „wstrzymał się” - 1 
Protokół przyjęto większością głosów.
Ad.4.
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
21.03.12 – w Zespole Szkół we Wleniu odbył się „Dzień Samorządności”.
23.03.12  –  spotkanie  samorządowców  województwa  Dolnośląskiego  w  sprawie  rozmów  nad 

ustawą śmieciową.
27.03.12 – spotkanie OSP Radomice
27.03.12 -  posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.
01.04.12 – na rynku wleńskim zorganizowano kolejny już Kiermasz Wielkanocny.
11.04.12 – odbył się pogrzeb burmistrza Zawidowa, który był  najstarszym  burmistrzem w Polsce.
13.04.12 i 17.04.12 odbyło się spotkanie ze Starostą Lwóweckim w sprawie organizacji obchodów 

100 lecia Zapory w Pilchowicach.
16.04.12  –  złożony  został  wniosek  na  rewitalizację  miasta  Wlenia.  Ogólna  ilość  złożonych 

wniosków wykorzystuje tylko w 68% środki przeznaczone na ten cel.
18.04.12 - odbyło się walne zgromadzenie LGD podczas którego wybrano nowe władze.
19.03.12 – 20.03.12 – odbył się konwent Burmistrzów.
Powołano dwie komisje wewnętrzne , które  zajmą się sprawdzeniem wiarygodności oświadczeń 

mieszkańców  na  potrzeby  naliczania  podatków  oraz  dokonają  inwentaryzacji  obiektów 
będących własnością gminy , a użytkowanych przez mieszkańców.

Ad.5.
Radny Marek Koczarski złożył zapytania:

1. Jakie jest zadłużenie KZOM we Wleniu?
2. Ile wynosi niezapłacony podatek od nieruchomości?
3. Skąd bierze się zadłużenie m.in. szkoły?
4. Kiedy będzie ogłoszony przetarg na remont ośrodka zdrowia i  z jakich środków została 

sfinansowana wymiana pieca pieca do centralnego ogrzewania?
5. Jaka jest możliwość zmiany czasu wyłączania oświetlenia na ulicach Wlenia?

Pan Burmistrz odpowiedział ,że są już gotowe sprawozdania finansowe , które radni otrzymają do 
analizy i w  których  są zawarte informacje o zadłużeniu KZOM oraz szkoły. 
W kwestii podatku od nieruchomości radny Marek Koczarski zadeklarował, że wystąpi na piśmie 
o udzielenie takich informacji.
W kwestii zadłużenia szkoły Pan Burmistrz wyjaśnił, że w bieżącym roku subwencję oświatową 
zmniejszono o 48 tys.zł , zmniejszono również  udział w podatkach o 58 tys. zł.
Pani Skarbnik – w pierwszym kwartale  wydatki na oświatę są bardzo duże .W styczniu wypłacono 
nauczycielom wyrównanie  do wynagrodzeń . Również zostały wypłacone trzynastki. Natomiast  
w pierwszym kwartale nie ma  wpływów z dochodów własnych tzn. podatków . Dokonywane są 
korekty przez urząd skarbowy co wiąże się z mniejszą dotacją. Powoduje to zachwianie płynności 
finansowej. Można  posiłkować się kredytem krótkoterminowym, ale też będziemy dyscyplinować 
kierowników poszczególnych jednostek.
W sprawie pieca co Pan Burmistrz wyjaśnił, że do zakupu pieca centralnego ogrzewania do ośrodka 
zdrowia gmina dopłaciła 1 tys. zł. Pozostałą kwotę SPZOZ wyłożył z własnych środków. Przetarg 
na remont ośrodka zdrowia  zostanie ogłoszony w miesiącu maju br.
Pan Sekretarz –  w najbliższym czasie nastąpi przełączenie lamp na nową strefę czasową.
Radny Waldemar Birulo – podczas remontu drogi został  wykopany rów odprowadzający wodę, 
który  uniemożliwia  rolnikom  przejazd  na  pola.  Zapytał  kto  powinien  zająć  się  usunięciem 
przeszkody. Pan radny zapytał również o stypendia.
Pani Skarbnik-  stypendia będą wypłacane w terminie czyli do końca czerwca.
Radna Grażyna Tomoń zapytała czy w bieżącym roku będzie dokonywany przegląd dróg i  czy 
został ogłoszony przetarg na remont drogi w Strzyżowcu.
Radny Zbigniew Lebiedź – w ubiegłym roku przegląd dróg był dokonany z inicjatywy komisji 



gospodarki  .W tym roku  w maju  ,  komisja  również  dokona  przeglądu  tym razem  wspólnie  
z przedstawicielem Rejonu Dróg Powiatowych ze Lwówka Śląskiego.
Radny Stanisław Malinowski – zwrócił uwagę na dziurę  w jezdni na ulicy pocztowej.
Radny Łukasz Markowski – droga w Marczowie została całkowicie zniszczona przez leśników, 
Złożył wniosek o pilne naprawienie szkody.
Pan  Burmistrz  –   droga  zostanie  naprawiona  w  najbliższym  czasie   przez  Nadleśnictwo  po 
zakończeniu wywózki drewna.
Pan Starosta Stanisław Mrówka – 15 kwietnia złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
w sprawie budowy obwodnicy we Wleniu. Wniosek przeszedł wstępną weryfikację. Z pozostałych 
środków  powodziowych  będzie   naprawiana   droga  do  Marczowa.  .  Na  remont  mostu  w 
Strzyżowcu przetarg został przeprowadzony i w najbliższych dniach powinny ruszyć roboty.
Radny  Marek  Koczarski  zapytał  Pana  Starostę  o  inicjatywy  podejmowane  w  celu  ratowania 
lokalnej linii kolejowej.
Pan  Starosta  wyjaśnił,  że  urząd  marszałkowski  tworzy  strategię  rozwoju  województwa 
dolnośląskiego.  W  strategii  nie  jest  zaplanowana  odnowa  linii  kolejowych  ,gdyż  nie  są  one 
własnością  województwa.  Zaplanowana  jest  konieczność  odtworzenia  rynku  turystycznego  dla 
rynku turystów berlińskich. Wiąże się to między innymi  z modernizacją linii kolejowej na trasie 
Jelenia Góra- Lwówek - Zebrzydowa i dalej do Berlina. Na razie temat pozostaje na etapie  planów.

Ad.6.1.
Pani Skarbnik – zmiana w uchwale budżetowej polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków 
budżetowych  o  kwotę  528.512,94  zł  w  tym  78.512,94   stanowi  dotacja  na  zwrot  podatku 
akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 450.000,00 zł na 
dofinansowanie remontu zamku piastowskiego Lenno z Ministerstwa Kultury. Zmniejszenie planu 
dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 156.373,00 zł w tym 45.882,00 stanowi subwencja 
oświata,  58.323,00  zł  planowany  udział  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  oraz 
zmniejszenie kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 52.168,00 zł. Pozostałe 
zmiany  polegają  na  przeniesieniu  wydatków  między  działami,  rozdziałami  i  paragrafami 
klasyfikacji budżetowej.
Komisja  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  pozytywnie  zaopiniowała   projektu 
uchwały.
Pani  Przewodnicząca  Rady  poddała  pod  głosowanie  przyjęcie  uchwały  w  sprawie   zmian  w 
uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok.
Rada w obecności 14  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 4 do nin. protokołu).

Ad.6.2.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinie  komisji  stałych  rady  do  projektu 
uchwały i poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej  
w Pilchowicach
Rada w obecności 14  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Ad.6.3.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinie  komisji  stałych  rady  do  projektu 
uchwały. Wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń szkół podstawowych i    gimnazjów oraz określenia ich 
obwodów.
„Za” głosowało 11  radnych, „przeciw” głosowało 2 radnych  „wstrzymał się” 1 .
Rada większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto 
i Gminę Wleń szkół podstawowych i    gimnazjów oraz określenia ich obwodów (załącznik nr 6 do 
nin. protokołu).

Ad.6.4.



Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinie  komisji  stałych  rady  do  projektu 
uchwały. Wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń przedszkoli i oddziałów   przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych.
„Za” –13   radnych, „przeciw” – 1 radnych 
Rada większością głosów podjęła uchwałę w sprawie  ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto
 i Gminę Wleń przedszkoli i oddziałów   przedszkolnych przy szkołach podstawowych (załącznik 
nr 7 do nin. protokołu)

Ad.6.5.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinie  komisji  stałych  rady  do  projektu 
uchwały. 
Pani  Krystyna  Karbowiak  Kierownik  MGOPS  we  Wleniu   przedstawiła  ogólnie  założenia 
programu.

Pani  Przewodnicząca  Rady  poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2012-2014.
Rada w obecności 14  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.7.
Pani Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych 
i zaprosiła radnych na mszę świętą w intencji Ojczyzny  w dniu 3 maja o godz.17.00.

 
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     


