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

z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 29 czerwca 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 – 12 radnych

Obrady XXI 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 XXI 
Sesji  stwierdzając  na  podstawie   listy  obecności,  że  jest  wymagane  quorum do  podejmowania 
decyzji.

Pani Przewodnicząca Rady  przedstawiła porządek obrad:

Tematy:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przedstawienie porządku obrad XXI Sesji.
3.  Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5.  Wnioski, interpelacje i zapytania.
6.  Rozpatrzenie i  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta  i  Gminy Wleń za 2011 

rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
6.1.      Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu wraz  z informacją 

       o  stanie mienia za 2011 rok.
     6.2.      Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze

   o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Wleń  sprawozdaniu  
        z wykonania budżetu za 2011 rok.

      6.3.      Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń o wykonaniu budżetu Miasta    i 
                 Gminy Wleń za 2011 rok i wniosek o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta    i 
                 Gminy   Wleń.

6.4.   Opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  Zespół  w  Jeleniej  Górze  
  o  przedłożonym  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miasta  i  Gminy  Wleń  wniosku  
    o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Miasta i Gmina Wleń za 2011rok.

6.5.   Dyskusja.
6.6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  

    z sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok.
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6.7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  
    i Gminy Wleń za 2011 rok.

             7.     Podjęcie uchwał : 
7.1.  W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok.
7.2.  W  sprawie  obniżenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla 
dyrektorów,  wicedyrektorów  szkół,  kierowników  filii  szkół  i  nauczycieli  pełniących 
obowiązki w ich zastępstwie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć  dla  nauczycieli  realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla 
stanowisk  o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin,  pedagogów, 
psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Wleń.
7.3. W sprawie zmian w regulaminie przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń.
7.4. W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
 7.5. W sprawie rozpatrzenia skargi.

            8.   Sprawy organizacyjne różne.

Ad.1. 
Zrealizowano

Ad.2. 
Pani Przewodnicząca  Rady poprosiła o dodanie do  porządku obrad  podjecie uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lat 2012-2016.
Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w porządku obrad.
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Przedstawienie porządku obrad XXI Sesji.
3.  Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5.  Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  Miasta  i  Gminy Wleń  za  2011 

rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
6.1.   Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu wraz  z informacją  

    o  stanie mienia za 2011 rok.
     6.2.    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze

  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Wleń  sprawozdaniu  
     z wykonania budżetu za 2011 rok.

      6.3.    Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń o wykonaniu budżetu Miasta    i 
                Gminy Wleń za 2011 rok i wniosek o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta    i 
                Gminy   Wleń.

6.4.  Opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  Zespół  w  Jeleniej  Górze  
  o  przedłożonym  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miasta  i  Gminy  Wleń  wniosku  
    o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Miasta i Gmina Wleń za 2011rok.

6.5.   Dyskusja.
6.6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  

    z sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok.
6.7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  

    i Gminy Wleń za 2011 rok.
             7.     Podjęcie uchwał : 
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7.1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok.
7.2. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 
2012-2016.
7.3.  W  sprawie  obniżenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla 
dyrektorów,  wicedyrektorów  szkół,  kierowników  filii  szkół  i  nauczycieli  pełniących 
obowiązki w ich zastępstwie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć  dla  nauczycieli  realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla 
stanowisk  o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin,  pedagogów, 
psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Wleń.
7.4. W sprawie zmian w regulaminie przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń.
7.5. W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
 7.6. W sprawie rozpatrzenia skargi.

            8.   Sprawy organizacyjne różne.

Ad.3.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XX /12 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 11czerwca 2012r.
 Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.4.
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
13.06.12 – Została  podpisana umowa na rozbudowę Ośrodka Zdrowia we Wleniu.  Zakończenie 
pracy jest planowane  na koniec października b.r.
14.06.12 – w Karpaczu odbył się konwent burmistrzów poświęcony ustawie śmieciowej.  W planie 
zagospodarowania   województwa   dolnośląskiego  poczyniono  zapis,  który  wskazuje,  że 
składowiska odpadów działające obecnie mogą ,  pod pewnymi warunkami funkcjonować nadal. 
Daje to nadzieję na utrzymanie składowiska IZERY w Lubomierzu.
16.06.12 – Odbyło się sprzątanie jeziora w Pilchowicach organizowane przez firmę TAURON.
21.06.12 -   kolejne spotkanie w sprawie organizacji obchodów 100 lecia wybudowania zapory  
na jeziorze w Pilchowicach.
26.06.12 – w Zespole Szkół  we Wleniu odbyło się spotkanie w sprawie oceny funkcjonowania 
oświaty gminnej.  W dniu 4 lipca odbędzie  się  podsumowanie  prowadzonej  przez wizytatorów  
z kuratorium analizy ewaluacji nauczania w zespole szkół .
28.06.12 – posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
29.06.12 – zakończenie roku szkolnego.

Ad.5.
Pani Przewodnicząca Rady odczytała wniosek Radnego Marka Koczarskiego,  złożony w imieniu 
mieszkańców ulicy  Piastowskiej we Wleniu  dotyczący zaniedbań w utrzymaniu ich  ulicy przez 
władze miasta.

Radny Marek  Koczarski   zwrócił  się  o  wyjaśnienie,  czy  prawidłowe jest  rozliczanie   kosztów 
zużycia energii  elektrycznej, wody i innych, generowanych przez MGOPS, a  opłacanych przez 
SPZOZ we Wleniu.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że  faktury są wystawiane na SPZOZ lecz następnie są re fakturowane 
i MGOPS swoją część kosztów  pokrywa z własnego budżetu.
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Radny Stanisław Malinowski -zadał pytanie odnośnie remontu ulicy Chopina we Wleniu.

Pan Burmistrz – będziemy próbowali coś zrobić własnymi siłami.

Radny Waldemar Birulo – poruszył temat zniszczonego zabezpieczenia linowego przepaści przy 
drodze  w Modrzewiu .  Nadleśnictwo ciągle  robi  zrywkę drewna,  dewastując   drogę  Tarczyn – 
Rząśnik, a nie swoją  drogę. Zwrócił się o wyjaśnienie , kto jest właścicielem drogi, nasza gmina 
czy Złotoryja oraz przypomniał o podmytej drodze w Łupkach.

Radny  Zbigniew  Lebiedź  zwrócił  się  do  Burmistrza  o   ustosunkowanie  się  do  protokołu 
sporządzonego przez Komisję Gospodarki Komunalnej z przeglądu dróg gminnych i przekazanie 
odpowiedzi do sołtysów wszystkich sołectw.

Radny  Łukasz  Markowski  wyraził  swoje  zaniepokojenie  brakiem  zainteresowania  sołtysów 
organizacją tegorocznych dożynek w Marczowie.

Ad.6.1
Pani Skarbnik przedstawiła najważniejsze wydarzenia finansowe w 2011roku. Rada Miasta i Gminy 
Wleń uchwaliła budżet gminy określając wielkość dochodów na kwotę 13.230.000.00 zł, wydatków 
na kwotę 10.330.000.00 zł oraz ustaliła nadwyżkę budżetu w wysokości 2.900.000,00 zł. W trakcie 
roku uchwalony budżet była zmieniany jedenastoma uchwałami Rady.
Dochody gminy zostały wykonane w 98, 37%. Na planowaną kwotę 13.976.651,15 zł realizacja 
wyniosła 13.748.638,29 zł.
Realizacja  dochodów  przebiegała  zgodnie  z  założonym  planem  poza  pozostałymi  dochodami 
własnymi oraz wpływami z podatków. Są one niższe od założonego planu. W porównaniu z latami 
ubiegłymi bardzo niskie są dochody z majątku gminy.
Na planowaną kwotę wydatków 11.871.615,52 zł realizacja wyniosła 11.574.143,39 zł, co stanowi 
97,49  %.  Najpoważniejszą  pozycją  w  budżecie  stanowią  wydatki  na  oświatę  i  wychowanie. 
Edukacyjna  i  opieka  wychowawcza  pochłania   kwotę  4.397.786,30  zł.   Wydatki  związane  
z funkcjonowaniem  Zespołu Szkół we Wleniu wyniosły ogółem 3.261.069,53 zł, natomiast Szkoły 
Podstawowej w Pilchowicach 765.890,45 zł. Gmina  musiała wygospodarować środki z własnego 
budżetu w kwocie 1.830.493,60 zł.
Najważniejsze inwestycje w 2011 roku to: remont Zamku Lenno – 391.458,20 zł, malowanie hali 
sportowej w Zespole Szkół we Wleniu - 61.848,30 zł, remonty budynków komunalnych – 59.572,23 
W  2011  roku  zakończyła  się  realizacja  pięciu  projektów  współfinansowanych  środkami 
pochodzącymi z funduszy strukturalnych i funduszy unijnych.
Budżet Miasta i Gminy Wleń za 2011 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.174.494,90 zł

Ad. 6.2.
Pani Przewodnicząca Rady odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jeleniej 
Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok.

Ad 6.3.
Radny Marek Koczarski odczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń 
o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok.

Ad.6.4.
Pani  przewodnicząca  Rady  odczytała  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby  Rachunkowej  we 
Wrocławiu  Zespół  w  Jeleniej  Górze  o  przedłożonym  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady Miasta  
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i Gminy Wleń wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok.

Ad.6.5
Pan Burmistrz – coraz więcej zadań budżet państwa przekazuje do samorządu. Kurczą się środki 
finansowe do tego stopnia , że gminy rezygnują z udziału w projektach unijnych , które wymagają 
finansowego  wkłady własnego.

Ad.6.6.
Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz   z sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 
2011 rok.
„ Za”głosowało - 12 Radnych 
Rada jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  
 z sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok.( załącznik nr 4 do nin. 
protokołu).

Ad.6.7.

Pani  Przewodnicząca  Rady  poddała  pod  głosowanie  przyjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta  i Gminy Wleń za 2011 rok.
„ Za”głosowało - 12 Radnych 
Rada  jednogłośnie   podjęła  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi  Miasta  

    i Gminy Wleń za 2011 rok.    ( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Ad.7.1.
Pani Maria Gierczyk wyjaśniła, że zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 
7 tys.  złotych.  Zmiana wynika z  przyznania dotacji  celowej  przekazanej  z budżetu państwa na 
opłacenie  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osoby uprawnione  oraz  z  przyznania  dotacji 
celowej  przekazanej  z  budżetu  państwa  na  realizacje  rządowego  programu  wspieranie  osób 
pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
Zwiększa  się  plan  wydatków  budżetowych  o  kwotę  1.311,67  z  tytułu  spłaty  odsetek  od 
zaciągniętych kredytów oraz dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach między działami, 
rozdziałami i paragrafami.

Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego do projektu  uchwały i  poddała  pod głosowaniem przyjęcie  uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok.
Rada  w  obecności  12  Radnych  jednogłośnie     podjęła  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok  ( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

Ad.7.2.
Pani  Skarbnik  Maria  Gierczyk  wyjaśniła,  że  zmiany polegają   na  zmianie  kwot  przedsięwzięć 
realizowanych przez MGOPS Wleń pt. „Pomagając rodzinie wzmacniamy społeczność w gminie
Wleń” . W tegorocznej edycji otrzymamy dofinansowanie w kwocie 116.350,00 zł

     Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego do projektu  uchwały i  poddała  pod głosowaniem przyjęcie  uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Miasta i Gminy Wleń na lata 2012-2016.
Rada w obecności 12 Radnych jednogłośnie    podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 
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Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2012-2016.  ( załącznik nr 7 do nin. protokołu).
Ad.7.3.
Pani  Agnieszka  Marceluk  wyjaśniła,  że  w związku z  powstaniem w Pilchowicach filii  Szkoły 
Podstawowej we Wleniu i utworzeniem stanowiska kierownika tejże filii, konieczne jest ustalenie 
obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych dla w.w. stanowiska. Projekt uchwały był przekazany pod konsultacje związkom 
zawodowym . Projekt otrzymał pozytywną opinię Forum Związków Zawodowych oraz Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, jedynie ZZ Solidarność nie przesłał swojej opinii.

Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały i poddała pod głosowanie przyjęcie  uchwały 
w sprawie  obniżenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć  dla      dyrektorów, 
wicedyrektorów  szkół,  kierowników  filii  szkół  i  nauczycieli  pełniących   obowiązki  w  ich 
zastępstwie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym  wymiarze  godzin,  pedagogów,  psychologów  i  logopedów  zatrudnionych  w 
szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę    Wleń.
„ Za”głosowało - 11Radnych   „ przeciw” -  0    „wstrzymał się” -  1 Radny - Stanisław Malinowski
Rada większością głosów  podjęła  uchwałę w sprawie  obniżenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru  godzin  zajęć  dla      dyrektorów,  wicedyrektorów  szkół,  kierowników  filii  szkół  i 
nauczycieli pełniących  obowiązki w ich zastępstwie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów 
i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę    Wleń.  ( załącznik nr 
8 do nin. protokołu).

Ad.7.4.
Pani  Agnieszka  Marceluk  –  wyjaśniła,  że  w  związku   ze  zmianami  organizacyjnym w  szkole 
Podstawowej  w  Pilchowicach   i  utworzeniem  stanowiska  filii  ,  konieczne  jest  wprowadzenie 
zapisów dotyczących ww. stanowiska w regulaminie przyznawania niektórych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń. Projekt był przekazany pod konsultacje 
związkom zawodowym. Projekt otrzymał pozytywną opinię Forum Związków Zawodowych oraz 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, jedynie ZZ Solidarność nie przesłał swojej opinii.

Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały w sprawie zmian w regulaminie przyznawania 
niektórych dodatków do wynagrodzenia  w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto 
i Gminę Wleń.  i poddała pod głosowanie przyjęcie  uchwały .

Rada w obecności 12 Radnych jednogłośnie    podjęła uchwałę w sprawie  zmian w regulaminie 
przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia    w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Wleń.  ( załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Ad.7.5.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu  dzierżawy 
nieruchomości na 3 lata i poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada w obecności  12  Radnych jednogłośnie   podjęła  uchwałę  w sprawie  przedłużenia  terminu 
dzierżawy nieruchomości. ( załącznik nr 10 do nin. protokołu).
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Ad.7.6.
Radny Marek Koczarski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej do skargi Pana Jana Łobockiego na 
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń uznającą skargę za bezzasadną.

Pani  Przewodnicząca  Rady poddała  pod  głosowanie  przyjęcia  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia 
skargi.
Rada  w  obecności  12  Radnych  jednogłośnie   podjęła  uchwałę  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi 
( załącznik nr 11 do nin. protokołu).
Ad.8.
Radny Maciej  Rybiałek odczytał  sprawozdanie Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw Społecznych, 
Kultury i Sportu z przeglądu świetlic wiejskich dokonanego przez komisję.

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

                                                            Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy  Wleń
                                                          /-/ Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad     
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