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

z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 14 listopada 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. Sekretarz Miasta i Gminy Wleń Pan Marcin Fluder
7. Starosta Lwówecki Pan Stanisław Mrówka

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło – 15  radnych
Obrady  XXIV  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  
XXIV   Sesji  stwierdzając  na  podstawie   listy  obecności,  że  jest  wymagane  quorum  do 
podejmowania decyzji.
Ad.1.   Zrealizowano
Ad.2. 
Pani Przewodnicząca odczytała porządek posiedzenia i zaproponowała zmianę w porządku obrad 
poprzez dodanie do porządku wystąpienia pana Wiesława Gierczyka Dyrektora Zespołu Szkół we 
Wleniu oraz podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu  żyta przyjmowanej jako 
podstawa obliczania podatku rolnego dla  Miasta i Gminy Wleń.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę w porządku obrad.
Po zmianach porządek przedstawia się następująco.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXIV  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII 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 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania  podatku 

rolnego dla Miasta i Gminy Wleń.
6.3. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6.4. W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
6.5.  W sprawie opłaty od posiadania psów.
6.6. W sprawie wysokości i  zasad ustalania opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkole  

publiczne  prowadzone  przez Miasto i Gminę Wleń.
6.7. W sprawie  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.
6.8.  W  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Miasta  i  Gminy  Wleń  z  organizacjami  

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na 2013 rok.
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6.9.  W  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami  
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego w dziadzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

6.10. W sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we  
Wleniu.

6.11. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ we Wleniu.
       7. Sprawy różne.

Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XXIII/12 z Sesji Rady 
Miasta  i Gminy Wleń z dnia  4 października  2012r.
Protokół przyjęto  większością głosów przy jednym głosie  wstrzymującym się.

Ad.4. 
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
10.10.12 – w Gryfowie Śląskim odbyło się spotkanie  w sprawie podjęcia próby przekształcenia 
zakładów komunalnych. Efekty i perspektywy są marne. 
12.10.12 – w przedszkolu wleńskim odbyło się pasowanie przedszkolaków oraz obchody święta 
edukacji narodowej .
14.10.12 – odbyły się uroczystości związane  z patronką Świętą Jadwigą Śląską  zorganizowane 
przez Zespół Szkół we Wleniu na terenie zamku Lenno.
15.10.12  –  odbyło  się  wspólne  spotkanie  wraz  ze  Starostą  Lwóweckim  i  przedstawicielami 
TAURON w kwestii współfinansowania remontu drogi prowadzącej do elektrowni w Pilchowicach. 
Uzgodnione, że koszt remontu drogi zostanie wpisany w ogólne koszty przeprowadzanej obecnie 
bardzo poważnej modernizacji elektrowni wodnej w Pilchowicach.
17.10.12 – uroczyste pasowanie pierwszaków w szkole w Pilchowicach.
18.10.12 – spotkanie burmistrzów z naszego terenu we Wrocławiu  z marszałkiem Chleboszem  
w kwestii możliwości i perspektyw składowania odpadów na wysypisku Izery w Lubomierzu.
22.10.12 – wraz z ościennymi gminami przyjęliśmy  strategię rozwoju Jeziora Pilchowickiego, która 
pozwoli startować po środki unijne z nowej transzy.
24.10.12 – posiedzenie oświatowej komisji socjalnej,
30.10.12 – odbyło się  spotkanie z Komendantem Policji Powiatowej w Lwówku Śląskim w kwestii 
zamiany obecnie wykorzystywanego przez policję lokalu we Wleniu  na mniejszy z powodu zbyt 
dużych kosztów utrzymania.
02.11.12 – w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie z Marszałkiem , posłanką , Starostą i burmistrzami 
gmin  w  sprawie  utworzenia  stowarzyszenia  pod  nazwą  „Aglomeracja  Jeleniogórska”,co  ma 
zwiększyć możliwości pozyskiwania środków unijnych na rozwój regionu.
06.11.12 – odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych rady oraz posiedzenie komisji Edukacji ,  
podczas którego dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu przedstawił radnym propozycję przeniesienia 
przedszkola do budynku szkoły.
09.11.12 – dokonano oficjalnego odbioru nowego mostu na drodze powiatowej w Strzyżowcu.
11.11.12. - odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości.
12.11.12 – uczestniczyłem w spotkaniu z Marszałkiem województwa w sprawie  wykorzystania 
pozostałych jeszcze środków unijnych przeznaczonych na  rozwój obszarów wiejskich.
Pan  Burmistrz  dodał,  że  został  już  ukończony  remont  baszty.  Oficjalny  odbiór  inwestycji  jest 
zaplanowany na 21.11.2012r.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś uwagi odnośnie wystąpienia burmistrza.

Radny  Marek  Koczarski   zabrał  głos   w  związku  z  propozycją  przeniesienia  przedszkola  do 
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budynku szkoły we Wleniu. Wyraził swój niepokój, że małe dzieci będą narażone na kontakt  ze  
starszą młodzieżą i należy skonsultować to z  rodzicami , a  opuszczone, niewykorzystane budynki 
będą  niszczały.  Skierował zapytanie do Burmistrza w kwestii wysokości kosztów i nakładów na 
wprowadzenie tych zmian.

Pan Burmistrz  odpowiedział,  że  temat  jest  na razie  na etapie  pomysłu do rozważenia i  nie  ma 
jeszcze przygotowanych kalkulacji.

Pani Przewodnicząca przypomniała, że wystąpienie właśnie w tym temacie Pana Dyrektora Zespołu 
Szkół jest wniesione do porządku obrad.

Radny  Zbigniew  Lebiedź  zapytał  czy  są  możliwości  i  perspektywy  pozyskania  środków 
zewnętrznych na budowę świetlicy w Radomicach.

Pan Marcin Fluder – wyjaśnił, że ogłoszone zostały dwa nabory na projekty unijne dla obszarów 
wiejskich. Zmianie uległy zasady naboru i zaostrzenie kryteriów przydziału środków. Można będzie 
pozyskać środki na remonty świetlic wiejskich po złożeniu odpowiedniej dokumentacji. Środków 
ma wystarczyć na ok. 70 wniosków. Średnie dofinansowanie to ok. 300 tys.zł, a 200 tys. zł musi być 
wkładu  własnego.  Aby  przystąpić  do  projektu  należy  ponieść  koszty  opracowania  kosztorysu 
remontu.

Pan Wiesław Gierczyk Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu wyjaśnił,  że inicjatywa przeniesienia 
przedszkola z ulicy  Stachowicza do budynku szkoły podstawowej we Wleniu wyszła od dyrekcji 
zespołu  i  była  spowodowana  między  innymi   wynikami    kompleksowej  wizytacji.  Praca 
przedszkola została  oceniona wysoko,  a   zarzuty dotyczyły wyłącznie bazy lokalowej.  Warunki 
zagrażają  bezpieczeństwu  dzieci.  Również  Sanepid  wykazuje  bardzo  dużo  dobrej  woli 
dopuszczając jeszcze ten obiekt do dalszego użytkowania. Odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci 
przedszkolnych,  w  którym  uczestniczyło  około  65%  zainteresowanych  .  Rodzice  zwracali 
szczególną   uwagę  na  konieczność  odizolowania  małych  dzieci  od  pozostałych  uczniów.  Byli 
zadowoleni z możliwości wykorzystania przez dzieci nowoczesnego placu zabaw . Wnioskowali 
o   wydzielenie części  stołówki wyłącznie dla  przedszkolaków. Ogólnie opinie i uwagi   były 
pozytywne.  Pan Dyrektor podkreślił, że sprawę należy potraktować jako bardzo pilną.

Pani Eulalia Bocheńska Z-ca Dyrektora ds. Przedszkola powiedziała, że rodzice byli zadowoleni po 
obejrzeniu części szkoły przeznaczonej na  przedszkole. Dodała, że obecny budynek przedszkola 
jest w bardzo złym stanie technicznym,  między innymi zaczęły odpadać tynki ze ścian , a wszystkie 
okna bezwzględnie nadają  do wymiany. Przedstawiła zmiany w nauczaniu przedszkolnym, które w 
związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty  zaczną obowiązywać od 2014 roku. Obowiązkowe 
odejście  dzieci  sześcioletnich  do klasy pierwszej  szkoły podstawowej  oraz niż demograficzny 
spowodują, że dzieci w przedszkolu będzie coraz mniej. Doświadczenie pokazuje , że dobrowolne 
zgłaszanie dzieci 3-4 letnich obejmuje  ok.30%.

Pan Burmistrz – aby uruchomić procedurę przeniesienia i rozpocząć prace z tym związane  rada 
gminy musi podjąć jednoznaczną decyzję.

Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby dyrekcja Zespołu Szkół złożyła oficjalny wniosek 
do Rady Miasta i Gminy, a wówczas Rada się ustosunkuje. Zwróciła się do Dyrektora z prośbą  
o zebranie opinii od  wszystkich zainteresowanych rodziców.

Pani Przewodnicząca powitała Pana Starostę i poprosiła o wyjaśnienie .
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Pan Starosta nawiązał do dyskusji o przeniesieniu przedszkola do budynku szkoły i wypowiedział 
się w sprawie obwodnicy Wlenia. Wyjaśnił, że  inwestycja znajduje się na liście rezerwowej i może 
dojść do skutku po uzyskaniu tzw. oszczędności przetargowych. Ciągle otrzymywane są obietnice 
od marszałków, ale jeśli powiat będzie musiał dołożyć 2 mln. zł to nie dołoży, bo po prostu nie ma 
i budowa  obwodnicy nie ruszy.

Radny Stanisław Kwolik zwrócił uwagę na zakrzaczenie dróg powiatowych, które stało się dużym 
problemem  po obfitych opadach śniegu. Zwrócił uwagę na pobocze w Strzyżowcu.

Pan  Starosta  obiecał,  że  przyjrzy  się  problemowi  i  przytoczył  przykład  z  innego  powiatu  jak 
mieszkańcy sami dbają o odcinki drogi przebiegającej obok ich posesji.

Pani  Iwona  Kobierecka  sołtys  Modrzewia  –  zadała  pytanie  odnoście  działań  podjętych  w celu 
ograniczenia  tonażu i  prędkości   samochodów ciężarowych poruszających  się  po  nowej  drodze 
wiejskiej  w  Modrzewiu.   Potężne  kamazy  wożą  tłuczeń  wykorzystywany   przy    trwającym 
remoncie  stawów  ,  niszcząc  nową  nawierzchnię  .  Mieszkańcy  złożyli   wniosek  w  sprawie 
ograniczenia prędkości i tonażu, który jak na razie pozostaje bez rozpatrzenia. Ponowiła prośbę  
o ustawienie odpowiednich znaków.

Pan Starosta odpowiedział, że sprawa nie jest prosta. Wprowadzenie ograniczeń przekłada się na 
hamowanie  gospodarki  i  ograniczanie  przedsiębiorczości,  ale   w tej  sytuacji  zostaną  ustawione 
odpowiednie znaki drogowe.

Radny Marek Koczarski oznajmił, że na ręce Przewodniczącej złożył pismo i poprosił Burmistrza  o 
odpowiedź  również  na  piśmie  .  Ponadto  zadał  pytanie  czy  ośrodek  zdrowia  może  finansować 
inwestycje z własnych środków . Czy nie wpłynie to w przyszłości na jakość świadczonych usług 
medycznych  i  czy  brak  takiego  zapisu  w  statucie  nie  jest  naruszeniem prawa.  Czy gmina  ma 
zaplanowane środki  w budżecie na 2013 rok na dofinansowanie tego remontu. Następnie Radny 
odczytał  zapytania  mieszkańców  ulicy  Kościuszki  we  Wleniu  dotyczące  likwidacji  kotłowni 
olejowej i  przekazał  Burmistrzowi kartkę z odczytanymi  pytaniami.

Pani  Maria  Gierczyk  wyjaśniła,  że  gmina  może dofinansowywać  SPZOZ w dwóch sytuacjach. 
Udzielając dotacji  do zadań inwestycyjnych realizowanych przez SPZOZ oraz  dofinansowując 
szkolenia. Dodała, że w projekcie budżetu na 2013 rok jest ujęte dofinansowanie remontu ośrodku 
zdrowia w kwocie 500 tys.zł.

Radca Prawny wyjaśnił, że statut jest prawidłowy. Ośrodek zdrowia finansuje sam siebie.

Radny Marek Koczarski powiedział, że chodzi mu o wyjaśnienie czy na pewno ośrodek zdrowia 
może ze środków przeznaczonych na leczenie finansować remonty. Czy nikt nie postawi zarzutu  
o nieprawidłowe wykorzystanie środków finansowych.

Pani  Wiesława Woś-Konewczyńska wyjaśniła,  że  nie  są  to pieniądze przeznaczone na leczenie. 
Zysk SPZOZ  był  wypracowywany przez wiele  lat  właśnie z myślą o remoncie i  modernizacji 
ośrodka zdrowia.  Zakład jest  samofinansujący i   wypracowany zysk może spożytkować według 
własnego uznania. W tym wypadku jest to inwestycja w nowy obiekt, a w przyszłości również  
w nowy sprzęt medyczny. Bieżące środki są przeznaczane na usługi  medyczne .

Radny Grzegorz Skrobuk poruszył problem częstego braku energii elektrycznej, a co za tym idzie 
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braku wody. Zapytał czy jest opracowany regulamin na wypadek braku wody i kiedy uruchamiane 
są generatory w celu podtrzymania dostawy wody.

Pan  Zdzisław  Kostka  Dyrektor  KZOM  we  Wleniu  odpowiedział,  że  jest  opracowany  sposób 
postępowania na wypadek braku prądu,  ale  pod warunkiem, że energetyka przekaże precyzyjną 
informację o  wyłączeniu dostawy energii. Dotychczas nie ma przekazu takiej informacji. Zbiorniki 
wodne  mają  określoną  pojemność  i  na  jakiś  czas  tej  wody  wystarcza.  Przy  długotrwałym 
wyłączeniu energii  włączane są dwa agregaty.

Radny  Stanisław  Mikulicz  powiedział,  że  od  półtora  miesiąca  nie  ma  wody  zdatnej  do  picia
w Bystrzycy. Sprawa się ciągnie długo, wodę dowozi straż pożarna .Zapytał jakie decyzje zostały 
podjęte w tej sprawie.

Pan Zdzisław Kostka odpowiedział,  że podjęcie decyzji  wymaga przeprowadzenia wielu analiz  
i uzyskanie opinii. Zbierane są  oferty na urządzenia służące do usuwania arsenu. . Przeprowadzane 
są  analizy kosztów remontu istniejącej instalacji wodnej. Wszystkie te poczynania wymagają czasu.

Pan  Burmistrz  –  wyjaśnił,  że  komunikat  sanepidu   o  skażeniu  wody  pojawił  się  pod  koniec 
października.  Woda  może  być  użytkowana  do  celów  sanitarnych  i  gospodarczych.  Według 
poprzednich  przepisów spełniała  też  normy  wody do  spożycia.  Według  nowych,  europejskich 
przepisów te normy zostały przekroczone. Woda pitna  jest dowożona dla mieszkańców Bystrzycy.

Radny  Łukasz  Markowski  zgłosił  wniosek,  aby  na  następne  posiedzenie  Rady  zaprosić 
przedstawicieli energetyki. Przerwy w dostawie  energii elektrycznej na terenie gminy są bardzo 
częste  i  nie  poprzedzane wcześniejszą  informacją.  Utrudnia to  życie  mieszkańcom i  powoduje 
awarie sprzętu.

Pan Burmistrz – obiecał, że postara się zaprosić przedstawicieli energetyki

Pan Marcin Fluder zwrócił się z prośbą, aby zgłaszać zauważone awarie na liniach energetycznych. 
Ponieważ trudno jest dodzwonić się na pogotowie energetyczne , dzwonić należy do urzędu lub do 
strażnika miejskiego , a informacja zostanie przekazana odpowiednim służbom energetycznym.

Radna  Grażyna  Tomoń  złożyła  podziękowanie   Staroście   za  wykonanie  mostu  na  drodze  
w Strzyżowcu i przypomniała, że do zrobienia są jeszcze dwa oraz   Burmistrzowi za wykonane trzy 
drogi w Strzyżowcu , a pozostało jeszcze pięć.

Pani Przewodnicząca Rady ogłosiła pięć minut przerwy. 

Ad. 6.1.
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  zwiększa  się  plan  dochodów  budżetowych  o  40.502,77  
z przeznaczeniem  na:
-450,00 zł dotacja celowana realizację zadań pomocy społecznej,
- 4.348,88 zł zadanie publiczne „Asystent Rodziny”,
- 6.825,00 zł projekt „Każdy ma szansę na sukces”,
- 20.980,06 zwiększenie dochodów własnych,
- 7.898,83 zł zwiększenie środków na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 40.502,77 zł z przeznaczeniem na:
- 450,00 zadanie bieżące realizowane przez MGDPO,
- 4.348,88 zł – realizacja resortowego programu wspierania rodziny, 
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- 6.850,00 zł realizacja projektu przez Zespół Szkół ,
- 28.878,89 zł wydatki bieżące urzędu .
Pozostałe  zmiany w planie  wydatków polegają  na  przeniesieniu  między działami,  rozdziałami  
i paragrafami.

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  15   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  Przewodnicząca  Rady  powiedziała,  że  na  wspólnym posiedzeniu  Komisje   Rady ustaliły 
średnią cenę żyta  w wysokości 70 zł  za kwintal  .  GUS ogłosił  cenę w wysokości 75,86 zł  za 
kwintal.  Wobec  braku  dyskusji  Przewodnicząca  Rady  odczytała  projekt  i    poddała  pod 
głosowaniem przyjęcie uchwały .

Rada w obecności 15  Radnych jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej  jako podstawa obliczania podatku rolnego dla Miasta i  Gminy Wleń. 
( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Ad 6.3.
Pani Teresa Leoniec przedstawiła  akty prawne w sprawie górnych stawek kwotowych podatków
 i opłat lokalnych w 2013roku  oraz zreferowała aktualne wskaźniki.

     Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji  Stałych Rady  do projektu 
uchwały i wobec braku dyskusji poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały . 
 Rada w obecności 15  Radnych jednogłośnie    podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości.( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

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

uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i wobec braku dyskusji 
poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały . 

   
Rada w obecności 15  Radnych -  jednogłośnie    podjęła uchwałę w sprawie  określenia stawek 
podatku od środków transportowych.( załącznik nr 7 do nin. protokołu).

Ad.6.5.
Pani  Przewodnicząca Rady przedstawiła  pozytywną opinię  Komisji   Stałych Rady  do projektu 
uchwały w sprawie opłaty od posiadanych psów ustalając kwotę 50 zł rocznie od jednego psa.

Pan Burmistrz – obecnie z terenu całej gminy zapłacono podatek od 23 psów. Sołtysi na wsiach  
i strażnik miejski we Wleniu dokonają inwentaryzacji psów. Na podstawie spisów i po dokonaniu 
ustawowych zwolnień dla niektórych właścicieli psów, pozostali   otrzymają wezwania do zapłaty. 
Uzyskane  środki  są  przeznaczane  na  zadania  związane  z  bezdomnymi  zwierzętami  takie  jak 
przekazanie do schroniska psów czy  kastrację bezdomnych kotów.

Podano informację, iż stawka ogłoszona przez Ministerstwo Finansów wynosi 119,93 zł, tak więc 
proponowana dla Gminy Wleń wysokość 50 zł jest kwotą dużo niższą.
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Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały . 
Rada w obecności 15 Radnych -  jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie opłaty od posiadanych 
psów ( załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.6.6. 
Pani  Przewodnicząca  Rady przedstawiła  pozytywną   opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały.

Pani Agnieszka Marceluk wyjaśniła, że uchwała w sprawie opłat była podejmowana we wrześniu br. 
jednak wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody uchylające ją w całości. Głównym zarzutem 
jest przyjęcie jednej stawki godzinowej . Po konsultacjach z pracownikiem nadzoru stawki zostały 
podzielone na dwie grupy i dodatkowo po rozmowach z dyrektorem Zespoły Szkół wprowadza się 
zapis o obniżce opłat za drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny.

Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
Rada  w obecności  15   Radnych  -  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  wysokości  i  zasad 
ustalania opłat za  świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne  prowadzone  przez Miasto 
i Gminę Wleń ( załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Ad.6.7. 
Pani  Przewodnicząca  Rady przedstawiła  pozytywną   opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały.

Pan Burmistrz wyjaśnił,  że wojewoda również uchylił uchwałę zarzucając jako nieprawidłowość 
określenie wzoru wniosku do ubiegania się o pomoc ,a drugi zarzut to brak zapisu umożliwiającego 
przyznanie  pomocy rodzinie  w wyjątkowych sytuacjach  ,  a  nie  tylko  ściśle  według   kryteriów 
dochodowych.

Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
Rada w obecności 15  Radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Miasta
 i Gminy Wleń( załącznik nr 10 do nin. protokołu).

Ad.6.8. 
Pani  Przewodnicząca  Rady przedstawiła  pozytywną   opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały.

Pani  Agnieszka Marceluk wyjaśniła,  że  program współpracy musi  być  podjęty do 30 listopada. 
Projekt był poddany konsultacjom społecznym i wpłynęła jedna opinia proponująca dokonać zapisu 
odnośnie rzeczywistych konsultacji , która jest uwzględniona w projekcie uchwały poprzez dodanie 
w punkcie  3. w paragrafie 9.treści : „ spotkania organizowane będą w miarę  potrzeb, nie rzadziej 
niż raz na pół roku” .

Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
Rada w obecności  15  Radnych -  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w sprawie  przyjęcia  Programu 
współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi  działalność pożytku    publicznego  na  2013  rok  (  załącznik  nr  11  do  nin. 
protokołu).
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Ad.6.9. 
Pani  Przewodnicząca  Rady przedstawiła  pozytywną   opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały.

Pani Agnieszka Marceluk wyjaśniła, że projekt uchwały był poddany konsultacjom społecznym  
Wpłynęła   opinia  ,  aby  konsultacje  były  przeprowadzane  również   w  formie  spotkania  
z  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych.  W  projekcie  uchwały  jest  uwzględniony  ten 
wniosek.

Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
Rada w obecności 15  Radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi  
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie  projektów aktów prawa 
miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  ( załącznik nr 12 
do nin. protokołu).

Ad.6.10. 
Pani  Przewodnicząca  Rady przedstawiła  pozytywną   opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
Rada w obecności 15  Radnych – większością głosów przy 1 wstrzymującym się,  podjęła uchwałę 
w sprawie o nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we  Wleniu. 
( załącznik nr 13 do nin. protokołu).

Ad.6.11. 

Pani  Przewodnicząca  Rady przedstawiła  pozytywną   opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
Rada  w  obecności  15   Radnych  –  jednogłośnie  ,   podjęła  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia 
Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ we Wleniu ( załącznik nr 14 do nin. protokołu).

 Ad.7.

Pani Przewodnicząca odczytała pismo mieszkańców ulicy Kościelnej i Placu Bohaterów Nysy we 
Wleniu w sprawie zniszczenia komórek, podpisane przez dziewięć osób. Powiedziała,  że pismo 
zostanie  przekazane  dyrektorowi  KZOM  we  Wleniu.  O  podjętych  decyzjach  radni  zostaną 
poinformowani.
Pani  Przewodnicząca  odczytała  pismo  Radnego  Marka  Koczarskiego  w  sprawie  uchylenia 
Zarządzeń  Nr  56  i  Nr  57  z  2012  roku  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Wleń  jako  niezgodnych  
z Statutem Miasta i Gminy Wleń oraz ustawą o samorządzie gminnym . Poinformowała, że pismo 
przekazuje radcy prawnemu w celu wydania opinii.

Pan Burmistrz powiedział,  że zostały podpisane umowy na zimowe odśnieżanie dróg. Droga do 
Modrzewia będzie w całości odśnieżana przez gminę . W zamian starostwo zajmie się odśnieżaniem 
dodatkowo kilku ulic  we Wleniu.

Pani Iwona Kobierecka zapytała co z umową na oświetlenie ulicy z panem Trelą. Lampa często nie  
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jest  włączana.  Pozostali  mieszkańcy mają o to  pretensje.  Ten temat był poruszany kilkakrotnie
i należy go konkretnie załatwić. Poruszyła powtórnie problem niszczenia drogi przez firmę , która 
remontuje  stawy.  Przemieszczanie  się  po  niej  ciężkim  sprzętem  w  niektórych  miejscach 
doprowadziło do całkowitego zniszczenia nawierzchni. Zapytała czy firma w jakiś sposób po sobie 
posprząta i pokryje koszty zniszczeń.

Pan Burmistrz odpowiedział,  że umowę z panem Trelą na oświetlenie należy zerwać i  podpisać
z  kimś  innym.  Inwestorem  remontu  stawów  są  lasy  państwowe  ,  które  zostaną  wezwane  do 
usunięcia szkód   i przywrócenia stanu pierwotnego drogi.

Pani Przewodnicząca  przedstawiła  propozycję  diakona Tomasza Bunikowskiego , aby  Świętą 
Jadwigę  Śląską   ustanowić  patronką Gminy Wleń.  Diakon obiecał  ,  że  zajmie się  wszystkimi 
sprawami,  a  gmina  nie  poniesie  z  tego  tytułu  żadnych  kosztów.   Radni  poproszeni  zostali  
o przemyślenie tematu .

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

                                                          Przewodnicząca 
                                                         Rady Miasta i Gminy Wleń 

                                                    /-/ Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad    
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