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

z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 28 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. Inspektor ds. Ochrony Środowiska – Pan Tomasz Kołodziej

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło – 14  radnych – nieobecny radny Stanisław Mikulicz
Obrady  XXVI   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  
XXVI   Sesji  stwierdzając  na  podstawie   listy  obecności,  że  jest  wymagane  quorum  do 
podejmowania decyzji.
Ad.1.   Zrealizowano
Ad.2. 
Pani  Przewodnicząca  odczytała  porządek  .  Wobec  braku  uwag  porządek  przedstawia  się 
następująco: 
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad XXVI  Sesji.
3.Przyjęcie protokołu z XXV 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń 
                6.3. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013r.

• odczytanie projektu uchwały budżetowej,
• odczytanie opinii poszczególnych komisji rady,
• odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej prze przewodniczącego 

komisji właściwej do spraw budżetu,
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

oraz o prognozie długu,
• dyskusja nad projektem uchwały,
• głosowanie nad całością uchwały

6.4. W sprawie przyjęcia  „Planu urządzeniowo – rolnego dla gminy Wleń”
6.5. W  sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłat  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
6.6. W  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
6.7. W sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
we Wleniu.

7. Sprawy różne. 
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Pani Przewodnicząca złożyła gratulacje w imieniu społeczności wleńskiej  dla Pani Zofii Bielat  
z  okazji  otrzymania   brązowego   krzyża  zasługi,  który  został  przyznany  przez  Prezydenta 
Rzeczypospolitej  Polskiej   za długoletnia pracę kierownika biblioteki i zasługi dla czytelnictwa. 
Wraz z Burmistrzem wręczyła Pani Zofii  kwiaty.

Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XXV/12 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia  10 grudnia 2012r.
Protokół przyjęto  jednogłośnie.

Ad.4. 
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
12.12.12-  walne zebranie LGD Partnerstwo Izerskie.  Jako najlepsze partnerstwo na Dolnym Śląsku 
otrzymało dodatkowe środki do rozdysponowania  w 2013 roku w wysokości ok. 5 mln. zł.
14.12.12- posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia .
17.12.12 – podpisano aneks do umowy na remont w Strzyżowcu
19.12.12  –  spotkanie  z  udziałowcami  w  sprawie  dalszego  funkcjonowania  spółki  „Izery”  
w Lubomierzu
20.12.12 – w szkole w Pilchowicach odbyło się  spotkanie wigilijne z  uczniami,  pracownikami, 
emerytami oraz zaproszonymi gośćmi
21.12.12. - odbyły się Jasełka i spotkanie wigilijne w Zespole Szkół we Wleniu
27.12.12- została podpisana umowa na rewitalizacje miasta Wleń na kwotę 1.200 tys.zł.  Po nowym 
roku gmina przystąpi do ogłaszania  przetargów dla firm na wykonanie prac .
 
Ad.5.
Radny Marek Koczarski  zapytał  w jakim zakresie i na jakie usługi medyczne SPZOZ we Wleniu 
podpisał umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2013 rok oraz zadał pytanie do radnego 
Macieja Rybiałka  jakimi kryteriami kierowała się komisja dzieląc środki dla klubów sportowych.

Radny  Maciej  Rybiałek  odpowiedział,  że  wysokość  przydzielonych  środków  zależy  od  klasy 
sportowej do której należy dany klub. 

Radny Marek Koczarski zwrócił uwagę, że strona BIP urzędu nie jest prowadzona na bieżąco . Są 
zaległości w zamieszczaniu zarządzeń i uchwał.

Ad. 6.1.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że ostatnie zmiany do budżetu 2012r. polegają na  zwiększeniu  planu 
dochodów  budżetowych  i  planu  wydatków  budżetowych  o  kwotę  7.084,00  zł.  Dokonuje  się 
przeniesień  planowanych  wydatków  między  działami,  rozdziałami  i  paragrafami  klasyfikacji 
budżetowej w kwocie 95.252,60 zł.

Pani  Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  podjęcie  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 wobec braku dyskusji  poddała pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
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Za głosowało 13 Radnych , wstrzymał się Radny Grzegorz Skrobuk
Rada większością głosów przyjęła uchwałę w  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Wleń   ( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Ad 6.3.
Pani Skarbnik odczytała projekt  uchwały budżetowej na 2013 rok.

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych rady odczytali swoje opinie do projektu uchwały 
budżetowej, i tak:

• Komisja  Edukacji  ,  Zdrowia,  Spraw Społecznych,  Kultury i  Sportu – wstrzymała  się  od 
wydania opinii,

• Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa – wstrzymała się od wydania 
opinii,

• Komisja Rewizyjna – wstrzymała się od wydania opinii.

Radny Andrzej Czapski jako przewodniczący komisji budżetowej odczytał pozytywną opinię  do 
projektu budżetu z uwzględnieniem zmiany dotyczącej wpisania do budżetu inwestycji  remontu 
drogi w Bystrzycy na kwotę 50 tys. zł oraz remont ulicy Chopina we Wleniu na kwotę 50 tys.zł.

Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała   pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w Jeleniej Górze o projekcie   budżetu na 2013 rok.

Pani  Skarbnik  uzupełniła  informacje  dotyczącą  załączników  do  uchwały  ,w  których  dopisano  
w zadaniach inwestycyjnych remont drogi w Bystrzycy i remont ulicy Chopina we Wleniu. 

Radny Marek Koczarski zapytał burmistrza czy w związku z wpisaniem do budżetu remontu ulicy 
Chopina we Wleniu  jest już określony zakres i termin rozpoczęcia  robót .

Pan Burmistrz odpowiedział, że posiłkując się pracownikami interwencyjnymi i pod warunkiem, że 
nie trzeba będzie ruszać  sieci kanalizacyjnej, środków powinno wystarczyć na położenie nowej 
nawierzchni. Prace powinny rozpocząć  się na  wiosnę.

Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
„za” głosowało 11 radnych , przeciw -  1 radny , wstrzymało się 2 radnych 

Rada większością głosów  podjęła uchwałę budżetową Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok( załącznik 
nr 6 do nin. protokołu).

Ad.6.4.
    Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną   opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 

Rolnictwa i Bezpieczeństwa do projektu uchwały.

Pan Tomasz Kołodziej zreferował główne cele, którym  służy  opracowania planu. Podkreślił, że 
gmina nie poniosła żadnych kosztów w związku z sporządzeniem planu urządzeniowo – rolnego.

       Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjecie uchwały.   
     Rada w obecności 14  Radnych – przy jednym głosie wstrzymującym się  ,   podjęła uchwałę  

w  sprawie  przyjęcia  „Planu  urządzeniowo  –rolnego  dla  gminy  Wleń”(załącznik  nr  7  do  nin. 
protokołu).
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Ad.6.5.
Pan Burmistrz  zabierając głos  wyjaśnił,  że  do ostatniej  chwili  trwały rozmowy i  konsultacje  w 
sprawie  podjęcia  bądź  nie,  uchwały  o  wyborze  metody   ustalenia   opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Chociaż niektóre miasta i  gminy  wstrzymały się w tym roku   od podjęcia 
takiej uchwały, postanowiliśmy przedstawić radzie projekt , w którym jako kryterium ustalenia opłat 
przyjmujemy  podział  na  gospodarstwa  domowe  o  określonej   liczbie   osób.   Pan  Burmistrz 
uprzedził  radnych,  że  taki  zapis  uchwały,  który  wydaje  się  najbardziej  sprawiedliwy,   nie  jest 
zgodny  z  ustawą.  Prace  nad  nowelizacją  ustawy  „śmieciowej”   trwają,  więc  jest  szansa,  że 
wojewoda to zatwierdzi. Podkreślił, że to radni zdecydują o podjęciu lub nie tej uchwały , dodając, 
że ustawa nakłada obowiązek podjęcia uchwały do końca bieżącego roku. 

Radny Marek Koczarski zapytał, kto i na jakiej podstawie wyliczył stawki, które są przedstawione 
w projekcie uchwały.

Pan  Tomasz  Kołodziej  wyjaśnił,  że  bazowe  12  zł  przy  zbiórce  selektywnej  w  gospodarstwie 
jednoosobowym jest średnią, wyliczoną na podstawie sześciu punktów , tj. składowanie odpadów 
komunalnych,  koszt  odbioru,  koszt  selektywnej  zbiórki,  punkt  tworzenia  selektywnej  zbiórki, 
edukacja mieszkańców i koszty transportu. 

Po  przedyskutowaniu  wielu  wariantów  i  propozycji,wyjaśnieniach  złożonych  przez  burmistrza  
 i  radcę   prawnego,  radny  Zbigniew  Lebiedź  złożył  formalny  wniosek  ,  aby  zapisy  uchwały 
przedstawiały  się  następująco:  przy  zbiórce  selektywnej  gospodarstwo  jednoosobowe  12  zł, 
pozostałe  gospodarstwa  38  zł,  przy  zbiórce  nieselektywnej  gospodarstwa  jednoosobowe  25  zł 
pozostałe gospodarstwa 60 zł.

Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie złożony wniosek.
Za – głosowało 3 radnych , przeciw – 11 radnych.
Wniosek większością głosów został odrzucony.

Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowaniem przyjęcie przedłożonej  uchwały . 
Za – głosowało 12  radnych , przeciw – 2 radnych.
Rada  większością  głosów   podjęła  uchwałę  w  sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłat  za 
gospodarowanie odpadami   komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. ( załącznik nr 8 do nin. 
protokołu).

Ad.6.6. 
Pan Tomasz Kołodziej wyjaśnił, że uchwała jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały. 
W deklaracji  trzeba będzie wpisać liczbę osób zamieszkałych w danym gospodarstwie i  złożyć 
oświadczenie  o posiadaniu lub nie kompostownika.

Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały .
Za – głosowało 13  radnych , wstrzymał się  – 1  radny.
Rada większością głosów  podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Po podjęciu uchwały, radni oraz  inne osoby uczestniczące w posiedzeniu, wyrazili  swoje krytyczne 
uwagi odnośnie wielu niejasności i komplikacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Ad.6.7. 
Pani Przewodnicząca Rady powiedziała, że Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym 
stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń Nr 128/XXIV/12 z dnia 14 listopada 
2012roku,  w sprawie nadania Statutu SPZOZ we Wleniu.
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Po udzieleniu wyjaśnienia przez radcę prawnego i Bogusławę Bieszczad Pani Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie przyjecie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu.

Rada  w  obecności  14   Radnych  -  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  nadania  Statutu 
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  we  Wleniu  (  załącznik  nr  10  do  nin. 
protokołu).

Ad.7.
Pani Przewodnicząca Rady skierowała zapytanie do Pani Dyrektor OKSiT we Wleniu w kwestii  
publikacji książki pana Ogonowskiego. 

Pani Anna Komsta odpowiedziała, że książka została zredagowana przez wydawnictwo ATUT i po 
zapytaniu ofertowym jedna z drukarni będzie książkę drukować .

Pani Przewodnicząca Rady odczytała przygotowaną przez OKSiT informację o działalności ośrodka 
kultury w miesiącu  grudniu  2012r. 

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

                                                          

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad    
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