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

z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 13 września 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 – Pan  Roman Słomski

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

Obrady XXII 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  
XXII 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 XXII  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Informacja w przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
6. Wnioski, interpelacje i zapytania.
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  i  przedszkoli,  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  i  przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto i Gminę    Wleń.
7.3 W sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane  przez przedszkole 
publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Wleń.
7.4.  W sprawie  Regulaminu  udzielania  pomocy materialnej  o  charakterze  socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.
7.5. W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.

      8. Sprawy organizacyjne różne
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Ad.1.   Zrealizowano

Ad.2. 
Po przedstawieniu  porządku obrad  Pani  Przewodnicząca Rady udzieliła  głosu uczniom Zespołu 
Szkół we Wleniu, którzy rozdali wszystkim uczestnikom posiedzenia zaproszenia do Galerii im. 
Michała  Fludra  w  OKSiT  we  Wleniu  na  wernisaż  wystawy  artystów  „Czeskie  Impresje  pod 
Karkonoszami”w dniu 14 września 2012r. o godz.17.00.

Następnie Pani Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście Lwóweckiemu Panu Stanisławowi 
Mrówce,  który  wypowiedział  się  w  temacie   remontów   dróg  powiatowych.  Inwestycje 
wykonywane ze środków popowodziowych generują konieczność wkładu własnego w wysokości 
20% , a w sytuacji ogromnego zadłużenia powiatu – głównie z powodu szpitala , wyłożenie takich 
kwot jest niemożliwe. Zakończenie  inwestycji budowy mostku w Strzyżowcu zaplanowane jest na 
koniec października br. Projekt na budowę obwodnicy Wlenia znajduje się na liście rezerwowej. 
Jeśli  zarząd  województwa  zaoszczędzi  środki  na  innych  projektach  to  jest  duża  szansa  na 
uruchomienie tej inwestycji. Pod koniec bieżącego roku  sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta. 
Pan Starosta podkreślił, że wniosek powiatu na budowę obwodnicy był złożony po raz pierwszy.

Pan Marek Makowski Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Ślaskim odparł zarzuty 
pani przewodniczącej odnośnie braku dbałości o zimowe utrzymanie drogi Pławna- Strzyżowiec. 
Podkreślił,  że  właśnie  ta  droga  jest  traktowana  priorytetowo.  Wyjaśnił,  że  przy  utrzymaniu 
wszystkich dróg powiatowych o długości  330 km jest zatrudnionych  8 osób, a tylko  okresowo 
firma  wspomaga się  więźniami. Głównie są to  roboty  interwencyjne przy usuwaniu wszelkich 
drogowych awarii.   W tej  sytuacji  bardzo trudne  jest  zaspokojenie wszystkich potrzeb i  żądań 
mieszkańców powiatu

Pan Starosta  podkreślił, że boli brak wyobraźni przy zaciąganiu długów, które na wiele lat blokują 
podejmowanie wszelkich inwestycji oczekiwanych przez społeczeństwo .

Radny Waldemar Birulo – skierował  pytanie odnośnie  rozwiązania problemu kamieni leżących 
przy drodze koło posesji pana Rewersa w Łupkach, a także o możliwość zamontowania w Łupkach 
lustra, które już jest zakupione

Pan Marek Makowski – ciągle jest problem z kamieniami koło posesji pana Rewersa, gdyż przepisy 
prawa nie dają narzędzi do ingerowania w prywatną własność.

Radny Marek Koczarski skierował pytanie do Pana Makowskiego czy są plany na najbliższe lata 
odnośnie remontu drogi w Strzyżowcu w kierunku Jeleniej Góry.

Pan Marek Makowski – zarząd z Jeleniej Góry drogę w kierunku Strzyżowca  wykonał ze środków 
powodziowych. My ze środków powodziowych na Strzyżowiec mamy zaplanowane wykonanie 700 
m drogi głównie  w zakresie naprawy nawierzchni i barier .

Pan Burmistrz zapytał o dwie zamknięte, a często uczęszczane drogi,  Strzyżowiec – Czernica  
i  Bełczyna – Rząśnik.

Pan Marek Makowski – na drodze przed  Czernicą są niewielki uszkodzenia , które postaramy się 
usunąć doraźnie, gospodarczym systemem. Na drodze do Rząśnika jest prowadzona przebudowa 
mostu .
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Radna Grażyna Tomoń –  przypomniała o bezwzględnej potrzebie naprawienia barier przy drodze 
w Strzyżowcu.

Pan  Marek  Makowski  odpowiedział,  że  bariery  są  zgłoszone  do  remontu  w  ranach  szkód 
powodziowych. Bariery betonowe, które nie są energochłonne czyli bardzo niebezpieczne, zostaną 
usunięte , a  na ich miejscu będą zamontowane nowe bariery stalowe. W najbliższych trzech latach 
będzie to wykonane. Przy przystanku  bariery są potrzebne lecz z powodów finansowych na razie 
nie będą montowane.

Radny Zbigniew  Lebiedź  zaproponował,  aby jesienią  dokonać  ponownego  przeglądu  dróg  pod 
kątem  ujęcia  ewentualnych  robót  w  planie  budżetowym  na  przyszły  rok  i  zapytał  pana 
Makowskiego kto jest odpowiedzialny za ustawienie znaków drogowych.

Pan Marek Makowski – wniosek w sprawie  znaków drogowych  należy kierować do starosty, który 
powołuje komisję do dokonania oceny w sprawie rodzaju znaku drogowego oraz  konieczności jego 
ustawienia .

Pan  Tadeusz  Wróbel  sołtys  Kleczy  –  zwrócił  się  do  pana  Makowskiego  w  sprawie  drogi  od 
krzyżówki w stronę Zamku Lenno, która na początku czerwca była remontowana-  łatane dziury, a
 po tygodni wyglądała gorzej niż przed remontem. Na tej drodze przy zjeździe na Lenno prawy pas 
jest  nieprzejezdny,  kierowcy  zjeżdżają  na  lewa  stronę  nad  urwisko  co  grozi  zderzeniem  się 
pojazdów. Wyjaśnił, że droga nie kończy się w Kleczy przy sklepie lecz 400 m wyżej przy posesji 
pana Zejgera i ten odcinek nie jest odśnieżany.

Pan Marek Makowski zadeklarował, że będzie brał udział w posiedzeniach rady gminy na które 
zostanie zaproszony.

Ad.3.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XX I/12 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 29 czerwca 2012r.
 Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
02.07.12 – odbyło się otwarcie biura poselskiego posłanki PO Zofii Czernow, 
05.07.12 – wystąpiły ulewne deszcze, które spowodowały bardzo dużo zniszczeń. Pan Burmistrz    
złożył  podziękowania strażakom oraz innym mieszkańcom gminy,  którzy pomagali  w usuwaniu 
skutków tego kataklizmu.
08.07.12 – odbył się festyn rodzinny w Strzyżowcu,
15.07.12- festyn w Pilchowicach
17.07.12- posiedzenie Społecznej Rady SPZOZ we Wleniu. Trwa przebudowa ośrodka zdrowia. Do 
końca listopada br. inwestycja ma być ukończona. W sytuacji nie zachowania terminu będziemy 
naliczać kary umowne.
26.07.12 – podpisaliśmy umowy w ramach programu odnowy wsi na dofinansowania na budowę 
placu zabaw w Marczowie , z LGD na na remont świetlicy w Strzyżowcu oraz na remont zegara na 
wieży  ratuszowej  we  Wleniu.  Wniosek  na  rewitalizację   Wlenia  przeszedł  pomyślnie  ocenę 
formalną i merytoryczną.  Rewitalizacją będzie objętych  8 budynków na kwotę 1.210 tys. zł. Prace 
rozpoczną się być może jeszcze w tym roku. Prace remontowe na zamku przebiegają sprawnie. 

3



Gmina dołoży do tego zadania ok.370 tys. zł.
28.07.12-  odbyło się powiatowe święto policji w Mirsku,
18.08.12- odbyły się obchody 100 lecia zapory wodnej w Pilchowicach.
22.08.12 – przeprowadzono konkurs na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego dla dwóch 
nauczycieli.
25.08.12 – odbyły się obchody 800 lecia wsi Bełczyna.
07.09.12 – sołectwo Pilchowice zorganizowało imprezę plenerową z okazji  obchodów dnia Św. 
Wawrzyńca.
09.09.12 -   odbyły się dożynki  gminne w Marczowie,  które zostały perfekcyjnie  przygotowane 
między innymi przez panią sołtys  Wiesławę Białucką wraz z radą sołecką.

Radny Marek Koczarski przedłożył panu Burmistrzowi zdjęcia uszkodzonych zbiorników  wody 
pitnej we Wleniu oraz pismo w sprawie przycięcia lip.

Ad.5.
Pani  Maria Gierczyk udzieliła informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 
I półrocze 2012 roku. Dochody gminy zostały wykonane w 47,4 % . Niska jest realizacja udziałów 
w  dochodach  budżetu  państwa  oraz  wpływów  z  podatków  i  opłat  co  jest  konsekwencją 
zmniejszającej  się  liczby  mieszkańców.  Bardzo  niskie  są  dochody  z  majątku  gminy.  Istnieje 
zagrożenie nie wykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Wydatki  zostały 
zrealizowane w 49,93% . W związku z brakiem wpłat planowanych dochodów z tytułu sprzedaży 
majątku  i   podatku  od  nieruchomości,  jednostki  budżetowe  realizujące  zadania  budżetu  nie 
otrzymały  w  terminie  należnych  kwot  za  I  półrocze  wynikających  z  zatwierdzonego  planu 
finansowego. Wystąpiły opóźnienia w przekazywaniu środków podmiotom. W Zespole Szkół we 
Wleniu i Szkole Podstawowej w Pilchowicach  wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe , które 
głównie  dotyczyły  nieodprowadzonych  odpisów  na  ZFSS.  Gmina  posiada  zobowiązania 
długoterminowe oraz  zobowiązania  warunkowe z  tytułu  udzielonych  poręczeń  Lokalnej  Grupie 
Działania z siedzibą w Uboczu oraz Zakładowi Utylizacji Odpadów „Izery” w Lubomierzu.. Budżet 
Miasta i Gminy za I półrocze 2012r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 141.789,71 zł. W 
przypadku utrzymującej się nadal niskiej realizacji dochodów z tytułu sprzedaży majątku i podatku 
od nieruchomości należy dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 500 tys.zł.

Ad.6.
Radny  Stanisław  Kwolik  zapytał  o  inwentaryzację  mienia  gmina,  które  jest  użytkowane  przez 
mieszkańców.

Pan  Burmistrz   -  inwentaryzacja  została  przeprowadzona.  Do  gminy  wpływają  podania 
mieszkańców o wykup lub dzierżawę nieruchomości.

Radny  Maciej  Rybiałek  –  ulica  Jana  Pawła  II  we  Wleniu  jest  systematycznie  zalewana  wodą 
deszczową, po opadach tworzy się duże jezioro przez co asfalt jest spękany i  rozkruszony.

Pan Burmistrz  –.  Przed przystąpieniem do remontu nawierzchni   należy  poprawić  kanalizację. 
koszt remontu tej ulicy będzie  bardzo wysoki . Inwestycję należy ująć  w budżecie na przyszły rok.

Radny Marek Koczarski – zadał pytanie odnośnie postępów w realizacji  nowej  ustawy  śmieciowej
oraz  złożył  wniosek   o rozpatrzenie możliwości    zwiększenie  dochodów  gminy  poprzez 
naliczanie i pobieranie opłaty  klimatycznej dla przebywających  na  terenie gminy   turystów  
i kuracjuszy.
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Pan Burmistrz –  nowa  ustawa  śmieciowa   jest w trakcie opracowywania.

Rany Stanisław Malinowski zapytał czy ulica Chopina we Wleniu będzie remontowana w bieżącym 
roku  i  jakie  są  losy  placu  wykupionego  pod  budowę  marketu,  który  jest  bardzo  zaniedbany i 
zarośnięty chwastami.

Pan  Burmistrz   odpowiedział,  że  z  powodu  kłopotów  finansowych  w  tym  roku  nie  będzie 
przeprowadzany  remont  ulicy  Chopina.  W  kwestii  placu  wyjaśnił,  że  nieruchomość   została 
sprzedana osobie prywatnej, która zamierza ten teren odsprzedać  za większą kwotę.   Właściciel 
obiecał,  że  do  15  września  br.  podpisze  umowę z  jakimś  marketem na  odsprzedanie  placu  na 
potrzeby jakiegoś marketu.

Radny Zbigniew Lebiedź  zwrócił uwagę na problem  rozjeżdżania dróg gminnych przez ciężarówki 
z  nadmiernym tonażem oraz  zapytał  kto  obecnie  w  gminie  odpowiada  za  sprawy związane  z 
drogownictwem.

Radny  Grzegorz  Skrobuk   zakomunikował,  że  na  ulicy  Wojska  Polskiego  we  Wleniu   przy
studzience zapadł się asfalt  . jak wygląda sprawa budynku po dawnej Basztowej we Wleniu.

Pan Burmistrz –  właściciel  budynku  po   Basztowej nie  odbiera  korespondencji.  Nie  ma  z  nim
żadnego kontaktu.

Pani  Przewodnicząca  rady  złożyła  podziękowania  sołtysowi  Bełczyny  pany  Edwardowi 
Wójtowiczowi za za zorganizowanie  uroczystości z okazji obchodów 8oo leci wsi Bełczyna.

Ad. 7.1.

Pani Maria Gierczyk – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 143.249,64 w związku z 
umową z Województwem Dolnośląskim  na udzielenie pomocy finansowej na zadanie po tytułem 
„Strzyżowiec droga dojazdowa do gruntów rolnych” ,  zadanie pod tytułem „Budowa placu zabaw 
przy świetlicy w Marczowie” oraz przyznaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa  na zwrot 
części wydatków poniesionych w ramach funduszu soleckiego.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 143.249,64 z przeznaczeniem na : Strzyżowiec , rewitalizację 
miasta  Wleń,  rozbudowę  remizy  OSP Wleń,  modernizację  budynku  SPZOPZ we  Wleniu  oraz 
wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy Wleń.

       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 14  Radnych jednogłośnie    podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok  ( załącznik nr 4 do nin. protokołu).

Ad 7.2.
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 i przedszkoli, 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 
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zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę    Wleń.
„ Za”głosowało – 14 Radnych  
Rada jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla      dyrektorów, wicedyrektorów szkół  i  przedszkoli,  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  i  przedszkolach   prowadzonych  przez  Miasto  i  Gminę 
Wleń.  ( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Ad.7.3.
Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za 
świadczenia  udzielane  przez  przedszkole  publiczne  prowadzone  przez  Miasto  i  Gminę  Wleń  
i poddała pod głosowanie przyjęcie  uchwały .

Rada  w obecności  14  Radnych  jednogłośnie     podjęła  uchwałę  w sprawie  wysokości  i  zasad 
ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto  
i Gminę Wleń ń  ( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

Ad.7.4.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały i poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały 
w  sprawie  Regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.

Rada w obecności 14 Radnych jednogłośnie    podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 
Wleń.  ( załącznik nr 7 do nin. protokołu).

Ad.7.5.

Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa do projektu uchwały i poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości

Rada w obecności 14 Radnych jednogłośnie    podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.  ( załącznik nr 8do nin. protokołu).

 Ad.8.
Pan Tadeusz Wróbel zaproponował, aby posiedzenia Rady Gminy odbywały się w Kleczy.

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

                                                          Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy  Wleń
                                                          /-/ Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad    
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