
  
               P R O T O K Ó Ł   Nr  XXXI/13      

z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 15 lipca 2013

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

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło – 14  radnych – nieobecny radny Łukasz Markowski
Obrady  XXXI   Sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Wleń  prowadziła  Przewodnicząca  Rady   Miasta  
i Gminy Wleń Pani Katarzyna Kotołowska.
Pani  Przewodnicząca   po  powitaniu  radnych  otworzyła  obrady  XXXI   Sesji  stwierdzając  na 
podstawie  listy obecności, że jest wymagane quorum do podejmowania decyzji.
Pani Przewodnicząca odczytała porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXI  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXX 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 2013 r.
6.2. W sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację   
          zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
6.3. W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
6.4. W sprawie rozpatrzenia skargi.

7. Sprawy różne.

Ad.1.
Zrealizowano.

Ad.2.   
Radna  Grażyna  Tomoń  zgłosiła  wniosek,  aby  do  porządku  obrad  wnieść   dodatkowy  punk 
dotyczący ustawy śmieciowej.

Pani Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że ten temat będzie omówiony przez Pana Burmistrza  
w punkcie  informacja burmistrza z działalności między sesjami. W związku z tym nie ma potrzeby 
zmiany  porządku obrad.

Ad.3.

Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXX  Sesji Rady Miasta  
i Gminy Wleń z dnia 10 czerwca 2013r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.
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Ad.4.

Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki :
25.06.13 – gminę nawiedziły obfite opady deszczu, które spowodowały szkody.
27.06.13 – w starostwie odbyło się posiedzenie komisji bezpieczeństwa,  której głównym tematem 
było  bezpieczeństwo  podczas  wakacji,  za  szczególnym  podkreśleniem  tematu  korzystania  
 z  niestrzeżonych kąpielisk wodnych .
27.06.13- zakończenie roku szkolnego w gimnazjum. Szybko zmniejsza się liczba uczniów przy 
niewielkim spadku liczby nauczycieli.  
28.06.13 -  udzielono absolutorium radzie nadzorczej spółki „Izery”
02.07.13 – spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych. Fundusz sołecki powinien w dużej 
mierze współfinansować organizacje tej imprezy.
03.07.13 – podpisano umowę na remont budynku  ratusza na kwotę 320 tys. zł, na remont dachu 
ratusza na kwotę 60 tys.  oraz na remont dachu na  świetlicy w Bełczynie na 30 tys. zł.
05.07.13 – odbyło się posiedzenie rady budowy w sprawie rewitalizacji miasta Wlenia
08.07.13 – na wniosek Pana Starosty  odbyło się spotkanie z użytkownikami rzeki Bóbr w kwestii 
wykorzystania rzeki do celów komercyjnych. Hamulcem rozwoju jest fakt przynależności do Natury 
2000 i położenie w parku krajobrazowym.

Na obrady rady przybył radny Pan Łukasz Markowski

Pan  Burmistrz  poinformował  również,  że   ruszyła  budowa  obwodnicy  Wlenia.  W  kwestii 
oświetlenia   nowej  drogi  wyjaśnił,  że  zlecenie  na  wykonanie  dokumentacji  podpisał  poprzedni 
burmistrz Pan Bogusław Szeffs. Przy długości drogi powyżej 500 metrów nie ma obowiązku jej 
oświetlenia i dlatego na etapie sporządzania dokumentacji powiat nie ujął oświetlenia. 
Ruszyła budowa marketu DINO. Właściciel deklaruje, że jeszcze w tym roku sklep zostanie otwarty 
dla klientów. 
Pan  Burmistrz  poinformował,  że  gmina  otrzymała  środki  na  remonty  popowodziowe  dróg.  Do 
przetargu przystąpiła tylko jedna firma, która nie ma doświadczenia więc przetarg unieważniono 
i ogłoszono kolejny.  Trwają  prace remontowe na zamku.

Pan Burmistrz  obszernie  skomentował  temat  nowych zasad odbioru odpadów komunalnych od 
mieszkańców. Problemy z odbiorem wynikają w dużej mierze z faktu, że większość mieszkańców 
korzystało z usług Jeleniej  Góry,  a nie „Izer”.  Na obecnie złożonych 1300 deklaracji  tylko 330 
wcześniej było podpisanych z „Izerami”. Wynikł problem z zapewnieniem pojemników . Zostały 
przeprowadzone bardzo ostre rozmowy z prezesem „Izer”  , który zapewnił, że w miesiącu lipcu 
sytuacja zostanie opanowana. Nasza gmina będzie wysprzątana i zabezpieczona w pojemniki. Jest 
problem z częstotliwością odbioru odpadów. Gmina płaci około 32 tys. zł miesięcznie za odbiór 
nieczystości. Jeśli pojawi się konieczność zwiększenia częstotliwości wywozu może to pociągnąć za 
sobą zwiększenie opłat.  Pan Burmistrz zaapelował o cierpliwość i  zrozumienie oraz selektywne 
gromadzenie odpadów. Koszt  wywozu  odpadów posegregowanych  jest dużo niższy niż odpadów 
zmieszanych, które są wywożone  na wysypisko w Kostrzycy, a jest prawdopodobieństwo, że będą 
wywożone  aż do Lubawki.  Wyjaśnił, że  w  przypadku  przepełnienia  kubłów ,  odpady  należy 
gromadzić w dostarczonych przez zakład workach .  Każda  ilość odpadów będzie odebrana od 
mieszkańców bez dodatkowych opłat.

Radna Grażyna Tomoń zapytała w jaki sposób będą sprzątane przystanki autobusowe, cmentarze 
oraz  teren przy świetlicach.
Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  sprzątanie   przystanków  autobusowych  należy  do  gminy.  Koszty 
oczyszczania cmentarzy ponosi   parafia  lub mieszkańcy,  w zależności  pod kogo dany cmentarz 
podlega. Za odbiór nieczystości ze świetlic wiejskich płacą wsie ze środków funduszu sołeckiego.
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Pani Elżbieta Rumińska sołtys Pilchowic złożyła do Burmistrza i Przewodniczącej Rady pismo w 
sprawie wdrożenia i funkcjonowania nowej ustawy śmieciowej podpisane przez wielu mieszkańców 
Pilchowic. 
Pani Przewodnicząca Rady odczytała treść przedłożonego pisma ( załącznik nr 4 do nin. protokołu).

Radni  zgłosili  wiele  nieprawidłowości  i  niedogodności  w  w  związku  z  odbiorem  odpadów 
komunalnych

Pan Burmistrz zaapelował o wyrozumiałość i cierpliwość. 

Ad.5.
Radny Marek  Koczarski  poprosił  o  informację  w kwestii  dalszego  istnienia  i   funkcjonowania 
Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu.

Pan Burmistrz odpowiedział, że decyzję o dalszych losach KZOM we Wleniu może podjąć rada. 
Spółka  „Izery”  poszerza  swoją  działalność  nabywając  nowy  sprzęt.  Zakład  komunalny  
z  Lubomierza  już  został  wchłonięty  przez  „Izery”.   Dodał,  że  urząd  poprosi  o  wskazówki  i 
wyjaśnienia jak taki proces przebiega.

Przerwa w obradach
Po przerwie na obrady  wrócili wszyscy radni.

Radny Zbigniew Lebiedź zasygnalizował konieczności przypomnienia starostwu o zaniedbaniach 
w utrzymaniu dróg. Postanowiono wysłać  do Starosty monit  w kwestii  usunięcia zaniedbań na 
drogach powiatowych.

Ad.6.1.
Pan Burmistrz  w imieniu  skarbnika  przedstawił  zmiany do uchwały budżetowej  polegającej  na 
zmianie  zapisu  ,  że  niedobór  zostanie  pokryty  z  wolnych  środków  zamiast  niedobór  zostanie 
pokryty z nadwyżki budżetowej.

Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju 
Gospodarczego do projektu  uchwały i  wobec  braku dyskusji  poddała  pod głosowanie  podjęcie 
uchwały.

Rada  w  obecności  15  Radnych  –  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok ( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Ad.6.2.
Pani Agnieszka Marceluk  przedstawiła założenia projektu uchwały.

Komisja  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw  Społecznych  ,  Kultury  i  Sportu  pozytywnie  zaopiniowała 
projekt uchwały.
Wobec braku dyskusji Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada  w  obecności  15  Radnych  –  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  określenia  trybu  
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację   zadania  publicznego  w  ramach 
inicjatywy lokalnej.  ( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

6.3.
Komisja  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  wydała  opinię  o  przedłużeniu 
terminu dzierżawy nieruchomości na okres trzech lat..
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Wobec  braku  dyskusji  Pani  Przewodnicząca  Rady poddała  pod  głosowanie  podjecie  uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości na okres trzech lat.

Rada w obecności 15  Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie wyrażeni zgody na 
przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości( załącznik nr 7 do nin. protokołu).

Ad.6.4.
Radna Grażyna Tomoń  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię komisji  w sprawie 
skargi  na  Burmistrza  Miasta  i  Gminę Wleń złożonej  przez  Pana Przemysława Romanowskiego 
pełnomocnika Pani Olgi Łobockiej. Według opinii komisji skarga jest bezzasadna.
 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi uznającą skargę za 
bezzasadną i poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada w obecności 15  Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi 
( załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.7.

Pani  Przewodnicząca  odczytała  pismo  od  mieszkańca  Kazachstanu  Pana  Iwana  Urbanowicza  
w sprawie pomocy w repatriacji do Polski oraz przyznanie lokalu mieszkalnego.
Następnie Pni Przewodnicząca odczytała pismo Pani Teresy Superson-Waldon z Wlenia  z prośbą
o pomoc w naprawie fragmentu muru przy kościele parafialnym.

Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenia trzydziestej 
pierwszej   Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.

       Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Wleń
    Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad 
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