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

z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 04 października 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. Sołtysi Gminy Wleń – wg listy obecności  /zał. nr 2/
3. Przedstawiciele zakładów pracy – wg listy obecności / zał. nr 3/
4. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Pan Bogdan Mościcki
5. Skarbnik Miasta  i Gminy Wleń – Pani Maria Gierczyk 
6. Radca Prawny – Pan  Roman Słomski

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło – 12  radnych

Obrady XXIII  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  
XXIII   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 XXIII  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXII 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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy  Wleń.

6.3.W sprawie podziału Gminy Wleń na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i  numerów
       oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
6.4.W  sprawie  zatwierdzenia  taryf  opłat  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę
           i    zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń.

             6.5. W sprawie dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
      7. Sprawy różne.

Ad.1.   Zrealizowano

Ad.2. 
Pani  Przewodnicząca  odczytała  porządek  posiedzenia  i  zaproponowała  zmianę  kolejności 
poszczególnych  punktów porządku  przesuwając  podjęcie  uchwał  przed  wystąpienie  burmistrza, 
wnioski i interpelacje oraz sprawy różne.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę .
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Ad.3.

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

Ad. 6.1.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w I półroczu nie osiągnięto dochodów  w zaplanowanej wysokości. 
Zmniejszyły się dochody ze sprzedaży nieruchomości, a także dochody podatkowe od mieszkańców 
gminy łącznie  o około 800 tys. zł. Na taką kwotę należy zmniejszyć zaplanowane wydatki między 
innymi w:

− transport – nie będzie realizowana obwodnica Wlenia oraz remont ulicy Chopina
− w b.r. nie będzie płatności za przebudowę SPZOZ we Wleniu,
− nie będzie wykonywana dokumentacja na budowę świetlicy w Radomicach,
− o 500 tys. zł  zostają zmniejszone rozchody z tyt. spłaty pożyczek i kredytów

     Pani  Przewodnicząca Rady przedstawiła  pozytywną opinię Komisji   Stałych Rady  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 4 do nin. protokołu).

Ad.6.2.
Pani  Skarbnik  –  w  związku  ze  zmianami  w  uchwale  budżetowej  należy  urealnić  Wieloletnią 
Prognozę Finansową. W 2012 roku zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 500 tys.  zł.  Kwota 
kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lwówku Ślaskim zostanie spłacona w 3 ratach 
rocznych : w 2014r – 150tys.zł, w 2015r. - 150 tys.zł, w 2016r. - 200tys.zł.

    Pani  Przewodnicząca Rady przedstawiła  pozytywną opinię  Komisji   Stałych Rady  do projektu 
uchwały i poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały 
Rada w obecności 12  Radnych jednogłośnie    podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń .  ( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Ad 6.3.

     Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji   Stałych Rady  do projektu 
uchwały i wobec braku dyskusji poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały . 
 Rada w obecności 12  Radnych jednogłośnie    podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Wleń na 
okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu. ( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

Ad.6.4.
    Pani  Przewodnicząca Rady przedstawiła  pozytywną opinię  Komisji   Stałych Rady  do projektu 

uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  opłat  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę
i  zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń i  poddała pod głosowaniem 
przyjęcie uchwały . 

    za-  9  głosów,  przeciw  -1:  Radna  Ewelina  Wójcik,  wstrzymał  się  –  2  głosy:  Radny  Stanisław 
Malinowski i Radny Łukasz Markowski.
Uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  opłat  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę
i    zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń została podjęta większością 
głosów.( załącznik nr 7 do nin. protokołu)
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Ad.6.5.
Pani  Przewodnicząca Rady przedstawiła  pozytywną opinię  Komisji   Stałych Rady  do projektu 
uchwały w sprawie dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków i  poddała pod 
głosowaniem przyjęcie uchwały . 
Rada w obecności 12  Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie dopłat do cen dostarczanej 
wody i odprowadzanych ścieków. ( załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.4. 
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
16.09.12 -  odbyły się dożynki powiatowe w Lwówku Śląskim
19.09.12 – miała miejsce wizytacja konserwatora zabytków na remontowanym zamku wleńskim. 
221.09.12 – w OKSiT odbyły się obchody jubileuszu 50 lecia małżeństwa , świętowane przez  trzy 
pary z terenu gminy.
24.09.12 – odbyły się  rozmowy w sprawie budowy obwodnicy wleńskiej.  Inwestycja  znów się 
oddala. Mamy obietnicę marszałka dolnośląskiego, że w  dalszym postępowaniu Wleń nadal będzie 
brany pod uwagę. W związku ze zmianą przepisów o normach przekraczania dźwięku będzie można 
obniżyć  koszty  montażu  barier  dźwiękoszczelnych  co  przełoży się  na  obniżenie  kosztów całej 
inwestycji.
26.09.12 – zebranie wiejskie w Bełczynie w kwestii dalszego funkcjonowania budynku świetlicy 
wiejskiej. Mieszkańcy wnioskują o wyremontowanie obiektu i reaktywowanie jej działalności. Przy 
tak  niewielkiej  liczbie  mieszkańców wsi  ,  prężna  działalność  świetlicy  pozostaje  pod  znakiem 
zapytania.
29.09.12 -  spotkanie z odbiorcami ciepła przekazywanego przez kotłownię. Ciągle koszty są bardzo 
wysokie.  Alternatywą  może  być  rezygnacja  z  ogrzewania  olejowego  i  przejście  na  ogrzewanie 
elektryczne.
03.10.12 – została podpisana umowa na projekt z Kapitały Ludzkiego z Filią Szkoły Podstawowej 
w Pilchowicach na realizację dodatkowych zajęć oraz doposażenie placówki.

Ad.5.
Radny Grzegorz Skrobuk zapytał o  postępy w sprawie budowy marketu we Wleniu

Pan Burmistrz – plac został wykupiony przez osobę prywatną więc nie  mamy wpływu na dalsze 
poczynania.  Właściciel  prawdopodobnie  ciągle  prowadzi  rozmowy z  ewentualnymi  nabywcami 
terenu  pod budowę marketu, ale konkretów jak na razie nie ma. Złożono  propozycję na wykup 
placu koło KZOM we Wleniu z przeznaczenie pod budowę również obiektu handlowego.

Radny  Stanisław  Mikulicz-  czy  planuje  się  budowę  kanalizacji  w  Bystrzycy  i   dlaczego  cena 
ścieków jest tak wysoka?

Pan  Burmistrz  –  cena  ścieków  została  skalkulowana  na  podstawie  faktycznych  kosztów. 
Dokumentacja na kanalizację w Bystrzyce jest gotowa jednak  nie ma środków na jej rozpoczęcie .  
Gmina musiałaby dołożyć ok. 3 mln.zł.

Radna  Marianna  Wojdyło  zapytała,  czy  wszyscy  mieszkańcy  Pilchowicach  są  podłączeni  do 
kanalizacji.

Pan Burmistrz – wielu mieszkańców  Pilchowic  unika przyłączenia się do kanalizacji wyszukując 
ciągle jakieś przeszkody i prosząc o przesunięcie terminu. 
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Radny Zbigniew Lebiedź  -    po  zmianach  w budżecie  gminy  zabrakło  środków  na  budowę 
świetlicy wiejskiej w Radomicach. Należy  przyjrzeć się możliwości wyremontowania istniejącego 
obiektu. Według opinii fachowców jest możliwe doprowadzenie do używalności starego obiektu, a 
to na pewno będą  dużo mniejsze koszty niż wybudowanie nowego budynku.

Pan  Burmistrz  –  pojawiła  się  realna  możliwość  pozyskania  środków  zewnętrznych  
z  przeznaczeniem  na  świetlice  wiejskie.  Problemem  pozostaje  wygospodarowanie  wkładu 
własnego.

Pani Przewodnicząca Rady – przy drodze w Modrzewiu ciągle nie zostały zamontowane bariery 
zabezpieczające. Zapytała kto i kiedy to wykona.

Dyrektor KZOM – musiałbym zobaczyć jak to wygląda i zdecydować czy KZOM ma możliwości
aby to wykonać.

 Ad.7.
Wszyscy Radni otrzymali od Burmistrza Miasta i Gminy Wleń  informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Wleń w roku szkolnym 2011/2012.

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

                                                          Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy  Wleń
                                                          /-/ Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad    
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