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

z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 10 grudnia 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. Przedstawiciele TAURON – Pan Michał Nagłowski i Paweł Olszowy

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło – 14  radnych
Obrady  XXV   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  
XXV  Sesji stwierdzając na podstawie  listy obecności, że jest wymagane quorum do podejmowania 
decyzji.
Ad.1.   Zrealizowano
Ad.2. 
Pani Przewodnicząca odczytała porządek sesji  i zapytała czy są uwagi.
Pan Burmistrz zgłosił wniosek , aby w związku z informacją, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
złożył  wniosek  o  dokonanie  zmian  w  obowiązującej  ustawie  o  gospodarowaniu  odpadami 
komunalnymi, zdjąć z porządku obrad dwie uchwały tj. w sprawie  wyboru metody ustalania opłat 
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty  i  będącej  ściśle 
powiązanej  z  nią  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie zmienionego porządku obrad.
Radni jednogłośnie przyjęli nowy porządek obrad.

Po zmianach porządek przedstawia się następująco.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXV  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV 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 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

                       i Gminy Wleń.
6.3. W  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  

w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
 i zagospodarowania tych odpadów.

6.4. W sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.5. W sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  
„IZERY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych 
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spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku. 
           6.6. W sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.

    6.7. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok.

           6.8. W sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalny dla  
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.

7. Sprawy różne.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu przedstawicielowi spółki energetycznej „Tauron”.

Pan Michał  Nagłowski  Kierownik Rejonu Dystrybucji  w Bolesławcu wspierając się  prezentacją 
multimedialną szeroko omówił wiele zagadnień dotyczących funkcjonowania  spółki energetycznej. 
Przedstawił obecną strukturę organizacyjną spółki „TAURON”  składającą się z wielu mniejszych 
spółek  oraz  zakres  jej   działalności.  Wyjaśnił,  że  od  2012 roku  znacznie  zwiększono nakłady 
finansowe  na  modernizację  i  nowe  inwestycje  w  energetykę,   na  działania  zapobiegawcze  
i łagodzące skutki wyłączeń energii elektrycznej.

Pani Przewodnicząca zgłosiła  niezadowolenie mieszkańców gminy z powodu likwidacji placówki 
energetycznej we Wleniu oraz trudności w zgłaszaniu awarii i zapytała kto odpowiada za wycinkę 
drzew i krzaków pod liniami energetycznymi.

Pan Michał  Nagłowski  odpowiedział,  że  automatyzacja  wypiera  ludzi  .  Poprosił  o  niezwłoczne 
informowanie   o  zauważonych  gałęziach  dotykających  drutów  ,  gdyż  są  to  sytuacje  bardzo 
niebezpieczne  dla  ludzi.  Za  stan  zadrzewienia  pod  liniami  odpowiada  właściciel  danej 
nieruchomości.

Radny Marek Koczarski  zapytał   jakie  są  możliwości  ułożenia  przewodów energetycznych pod 
ziemią.

Pan Michał Nagłowski – koszty zamiany linii napowietrznych na kablowe  są bardzo duże.  Każdy 
odbiorca ma  obowiązek zmiany wewnętrznej  linii  zasilającej.  Podczas modernizacji  energetyka 
dochodzi z pracami  do granicy posesji . To co biegnie między złączem kablowym a  licznikiem 
właściciel posesji musi wykonać na własny koszt.

Radny Łukasz Markowski – wyraził  niepokój w związku z informacją, że na terenie gminy w ciągu 
mijającego roku miały miejsce 72 nieplanowane wyłączenia energii elektrycznej.

Pan Michał Nagłowski zapewnił, że nie jest w interesie zakładu wyłączanie dostaw energii.  Jest to 
spowodowane  gęstym  zalesieniem  terenu.  Obecnie  jest  uzgodnienie  pomiędzy  TAURON 
Dystrybucja  i  Lasami  Państwowymi  w  kwestii  służebności  terenu  oraz  podpisano  umowy  na 
systematyczną i dokładna wycinkę drzew pod liniami ,co znacząco zmniejszy ilość nieplanowych 
wyłączeń.

Sołtys Kleczy Pan Tadeusz Wróbel zapytał jak jest rozwiązany problem z prywatnymi właścicielami 
lasów.
Pan Michał Nagłowski odpowiedział , że firmy dokonujące wycinki będą musiały porozumieć się z 
prywatnymi właścicielami w kwestii  uregulowania  wszystkich  spraw  związanych z wycinką , 
składowaniem  czy zapłatą dla właściciela.
Ustosunkowując się do innych zapytań Pan Michał Nagłowski wyjaśnił, że koszt przyłączenia do 
budynku  odbiorca  pokrywa  jednorazowo   w  wysokości  25% nakładów,  a  pozostałe  75% jako 
składka dystrybucyjna jest rozłożone na wiele lat i płacone przy fakturach za energię elektryczną . 
Kancelarie adwokackie szukając zarobku namawiają właścicieli nieruchomości do występowania na 
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drogę sądową przeciwko energetyce za ustalanie wartości służebności gruntu pod liniami i słupami 
energetycznymi. Właściciele nieruchomości sami mogą występować do energetyki z wnioskami o 
odszkodowanie z  tytułu uciążliwości sieci średniego i wysokiego napięcia przebiegającymi przez 
ich teren.

Pan Marcin Fluder wypowiedział się w kwestii planowanej wymiany złączy kablowych w rynku we 
Wleniu i planowanej na przyszły rok rewitalizacji części budynków w mieście .  Pan Nagłowski 
zapewnił, że zakres i termin prac będzie konsultowany z gminą i na pewno te dwie inwestycje  do 
się realizować równolegle.
Pan Marcin Fluder zapytał również o   miejscowości Tarczyn ,  Bełczyna i Bystrzyca  gdzie jest  
jednostronne zasilenie w energię i w przypadku awarii wioski pozostają nawet kilka dni bez prądu.

Pan Michał Nagłowski wyjaśnił, że sieć będzie radykalnie modernizowana w trzech najbliższych 
latach z bardzo dużymi nakładami finansowymi .

Radny Grzegorz Skrobuk zapytał o możliwość występowania przez odbiorców o odszkodowanie 
z  tytułu  częstych  wyłączeń  energii  oraz  o   powiadamianie  ważnych  strategicznie  odbiorców o 
terminie i czasie wyłączenia .

Pan  Nagłowski  odpowiedział,  że  energetyka  ma  obowiązek  informowania  o  planowanych 
wyłączeniach.  W  sytuacji  wystąpienia  awarii  zakład  koncentruje  się  na  szybkim  usunięciu 
problemu. Jest określony czas na niedostarczanie energii określony w każdej umowie. W sytuacji 
przekroczenia tego czasu odbiorca może wnioskować o bonifikatę.

Pan Burmistrz zaapelował o zgłaszanie zauważonych awarii na liniach energetycznych ,gdyż może 
to znacznie skrócić czas usuwania awarii.

Przerwa 

Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XXIV/12 z Sesji Rady 
Miasta  i Gminy Wleń z dnia  14 listopada 2012r.
Protokół przyjęto  jednogłośnie.

Ad.4. 
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
19.11.12- spotkanie członków „Aglomeracji Jeleniogórskiej”
21.11.12- odbył się pogrzeb wieloletniego sołtysa Marczowa Pana Stanisława Martyniuka
21.11.12 – DPS organizował w OKSiT zabawę dla swoich pensjonariuszy
22..11.12- spotkanie z pracownikami OKSiT w kwestii problemów finansowych jednostki
22.11.12 – zebranie  z  mieszkańcami   Bystrzycy.   W sprawie  skażenia  wody arsenem. Sytuacja 
została opanowana. Woda jest dostarczana ze starych ujęć.
28.11.12- ostateczny odbiór robót na baszcie
30.11.12 – posiedzenie  wspólne  komisji  stałych Rady w sprawie  projektu budżetu oraz  uchwał 
śmieciowych
04.12.12 – podpisaliśmy umowę na remont  dachu wleńskiego ratusza ,  na kwotę 60 tys. zł
07.12.12 – w związku z zakończeniem kadencji odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w Lwówku Śląskim

Pan  Marcin  Fluder  uczestniczył  w  spotkaniu  ze  Starostą  Lwóweckim.  Poruszano  sprawy dróg 
gminnych,  wejścia  powiatu do związku powiatów  województwa Dolnośląskiego oraz promocji 
powiatu i funkcjonowania Powiatowego Centrum Edukacji. Omówiono stan dróg powiatowych na 
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terenie naszej gminy i gmin ościennych. Realizacja budowy obwodnicy Wlenia przybliżą się. Ze 
środków powodziowych może być remontowana droga  Łupki - Klecza. Jest promesa na  650 tys.zł,  
ale inwestycja ruszy pod warunkiem , że gmina w imieniu powiatu  dołoży 20%.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie chce składać deklaracji na dopłatę do remontu drogi, gdyż należy 
pozostawić możliwość  dofinansowania budowy obwodnicy,  która to  inwestycja jest  traktowana 
priorytetowo.  Pan  Burmistrz  odczytał  apel  pana  Rafała  Dudkiewicza  Prezesa  Stowarzyszenia 
Obywateli Dolnego Śląska do burmistrzów, aby samorządowcy i wszyscy mieszkańcy zwrócili się 
do sejmu i rządu z postulatami dokonania  zmian w nowej ustawie śmieciowej, zapisy której nie są 
możliwe  do  wdrażania.  Pan  Burmistrz  stwierdził,  że  w  obecnym  czasie  takie  apele  są  bardzo 
spóźnione. Samorządy zgłaszały problem już rok wcześniej.
Pan Burmistrz odczytał pismo ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Koła w Lwówku 
Śląskim informujące, że dnia 12 grudnia 2012r. w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbędzie 
się uroczystość wręczenia  dla  Pani Zofia Bielat – Kierownika Biblioteki Publicznej we Wleniu ,  
brązowego krzyża zasługi przyznawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożył 
gratulacje dla Pani kierownik.
Radny Zbigniew  Lebiedź złożył prośbę do burmistrza , aby jednak przystąpić do remontu drogi 
Łupki – Klecza.
Pan Burmistrz odpowiedział, że droga jest niezbędna lecz gminy nie stać na wyręczanie starostwa 
w dofinansowaniu tej inwestycji i podkreślił, że budowa obwodnicy jest zadaniem ważniejszym.

Ad.5.
Radny Marek Koczarski  zapytał jakie dla gminy mogą być skutki zerwania umów podpisanych 
wiele lat wcześniej z mieszkańcami na ogrzewanie .

Pan Radca Prawny odpowiedział,  że każdą umowę można wypowiedzieć. Mieszkańcy nie mogą 
pozostać  bez  ogrzewania,  ale  w  tym  przypadku  będą  musieli  ponieść  bardzo  duże  koszty 
dostarczania ciepła.

Pan Burmistrz po raz kolejny powtórzył, że koszty dalszego ogrzewania będą ogromne.

Ad. 6.1.
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  zwiększa  się  plan  dochodów  budżetowych  o  60.465,00  zł
z przeznaczeniem  na:
-16.500,00 – subwencja oświatowa na malowanie Zespołu Szkół we Wleniu,
- 35.667,00- subwencja oświatowa z tytułu wzrostu składki rentowej
- 8.298,00 – subwencja oświatowa na odprawy emerytalne
Zmniejsza  się  plan  dochodów budżetowych  o  kwotę  1.200,00  zł  w  związki  ze  zmniejszeniem 
dotacji celowej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne . 
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  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.6.2.
Pani  Przewodnicząca Rady przedstawiła  pozytywną opinię  Komisji   Stałych Rady  do projektu 
uchwały  i   poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
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Za głosowało 13 Radnych , wstrzymał się Radny Marek Koczarski 
Rada większością głosów przyjęła uchwałę w  sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie 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   poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały .

Rada  w  obecności  14  Radnych  jednogłośnie     podjęła  uchwałę  w  sprawie   określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

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

z przyjęciem zapisu o  uiszczaniu opłaty raz na miesiąc do dnia 10 każdego miesiąca  i wobec braku 
dyskusji poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały . 

   
Rada w obecności 14  Radnych -  jednogłośnie    podjęła uchwałę w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi(  załącznik  
nr 7 do nin. protokołu).

Ad.6.5.
Pani  Przewodnicząca Rady przedstawiła  pozytywną opinię  Komisji   Stałych Rady  do projektu 
uchwały i wobec braku dyskusji poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały . 

Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały . 
Rada w obecności 14 Radnych -  jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie  upoważnienia Zarządu 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku  ( załącznik nr 8 do 
nin. protokołu).

Ad.6.6. 
Pani  Przewodnicząca  Rady przedstawiła  pozytywną   opinię  Komisji  Stałych  Rady do  projektu 
uchwały określającą przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości na 2 lata.

Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
Rada w obecności 14  Radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu 
dzierżawy nieruchomości ( załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Ad.6.7. 
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną   opinię  komisji  stałych  Rady  do  projektu 
uchwały i  poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały .

Rada w obecności 14  Radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie  uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na 
2013 rok( załącznik nr 10 do nin. protokołu).

Ad.6.8. 
Pan Burmistrz wyjaśnił, że  nadzór prawny Wojewody Dolnośląskiego dopatrzył się uchybienia w 
Uchwale nr 125/XXIV/12 z dnia 14 listopada 2012 roku. Zmiana polega na dopisaniu w paragrafie 
4 ust.1.pkt 1 zwrotu „nie mniej niż 80% kwoty”
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Pani  Przewodnicząca    poddała  pod  głosowaniem  przyjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w 
sprawie  Regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalny  dla  uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.
Rada w obecności 14  Radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą  uchwałę w sprawie 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalny dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta i Gminy Wleń.( załącznik nr 11 do nin. protokołu).

 Ad.7.

Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu zabrał głos w kwestii przeniesienia przedszkola do budynku 
szkoły. Zwrócił się do rady z prośba o planowanie finansów na przeprowadzenie tego pomysłu.

Pan  Burmistrz  potwierdził,  że  zły  stan  techniczny  budynku  w  którym  mieści  się  przedszkole 
zmusza  do  podjęcia  jak  najszybszych  działań  w  kierunku  przeniesienia   przedszkola,  ale 
wybudowanie stołówki może znacznie przedłużyć ten proces więc alternatywą na jakiś czas  może 
być  dożywianie dzieci w formia kateringu.

Pani Anna Komsta Dyrektor OKSiT we Wleniu zaprosiła wszystkich na jarmark adwentowy, który 
odbędzie się  dnia 16 grudnia na rynku wleńskim. Poinformowała,  że Pani Janina Zych została 
wyróżniona  przez  Kapitułę  Dolnośląskiego  Wolontariatu  za  pracę  na  rzecz  dzieci  z  chorobami 
nowotworowymi. Zwróciła się z prośbą o możliwość przesyłania do radnych  drogą e-mailową 
wszelkich informacji o działalności OKSiT oraz zaproszeń na imprezy.

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

                                                          

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad    
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