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

         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 11 września 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
5. Prezes ZUOK „Izery” Sp. z o.o. W Lubomierzu

Ustawowy skład Rady – 15 radnych

W obradach  uczestniczyło  –  13   radnych  –  nieobecny radny Paweł  Zamożniewicz  oraz  radna 
Ewelina Wójcik.

Obrady XXXII   Sesji  Rady Miasta  i  Gminy Wleń  prowadziła  Przewodnicząca  Rady  Miasta  
i Gminy Wleń Pani Katarzyna Kotołowska.

Pani  Przewodnicząca   po  powitaniu  radnych  otworzyła  obrady  XXXII   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 XXXII Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI 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 rok.
6.2.W sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w 
przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Wleń.
6.3. W sprawie  zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania 
Komitetem  Sterującym  oraz  zasad  współpracy  Stron  Porozumienia  przy  programowaniu, 
wdrażaniu,  finansowaniu,  ewaluacji,  uzgadnianiu  wspólnych  inwestycji,  bieżącej  obsługi  i 
rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.
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.
6.6..W sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czesławy Gałązka.
6.7. W sprawie skargi Pana Przemysława Romanowskiego.

7. Sprawy różne.

Ad.1.
Zrealizowano.
Ad.2.   
Pan  Burmistrz   zgłosił  wniosek,  aby  do  porządku  obrad  wnieść   wystąpienie  Prezesa  Spółki 
„IZERY”   Pana Wiesława Gierusa .
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Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną  zmianę do  porządku obrad .
Radni jednogłośnie przyjęli zmianę do porządku obrad.
 Ad.3.
Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXI  Sesji Rady Miasta  
i Gminy Wleń z dnia 15 lipca 2013r. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Głos zabrał Pan Wiesław Gierus , który przedstawił historię spółki „Izery” działającej od siedmiu 
lat.  Strategia  rozwoju  spółki   przewiduje   stworzenie  dużego  przedsiębiorstwa  gospodarki 
komunalnej.  Proces ten rozpoczęto od przejęcia  zakładu budżetowego w Lubomierzu.  Następne 
będą  zakłady  budżetowe  z  Wlenia,  Starej  Kamienicy,  Gryfowa.  Podejmowane  będą   działania 
ekonomiczne  ,  szukanie   oszczędności  ,  rozwijanie  infrastruktury   i   pozyskiwanie  środków 
zewnętrznych. Działania takie przełożą się na niższe  opłaty od mieszkańców.. Podkreślił, że spółka 
nie chce przejmować majątku, który pozostanie własnością gminy lecz nim nieodpłatnie zarządzać. 
Zatrudniony w zakładach budżetowych personel w większości znajdzie zatrudnienie w spółce.

Pan Burmistrz powiedział, że przymiarki do przekształcenia wleńskiego zakładu komunalnego są 
prowadzone od wielu lat.  Należy podjąć ten temat,  gdyż na rynku potrzebne są prężne,  mocne 
jednostki.  Spółka  z  Lubomierza  ma  uprawnienia  do  świadczenia  usług  komunalnych..  Urząd 
przejmie gospodarkę zasobami mieszkaniowymi gminy. Cmentarze bez problemu znajdą chętnych 
dzierżawców  z  branży.  Dostarczanie  wody  i  odbiór  ścieków  przejmie  spółka..  Pan  Burmistrz 
zwrócił się do radnych o zadawanie pytań i zgłębianie wiedzy w temacie przekształcenia zakładu 
komunalnego z Wlenia, gdyż ostateczną decyzję w kwestii przekształcenia musi podjąć rada.

Na zadane pytania radny  Marek Koczarski  usłyszał  odpowiedź,  że  bieżące remonty instalacji 
wodno  kanalizacyjnej  będą  wykonywane  na  koszt  spółki.  Inwestycje  będą  współfinansowane
z gminą.  Wszystkie wierzytelności zakładu budżetowego opracowuje likwidator zakładu, którym 
może być dyrektor lub główny księgowy tego zakładu. Zadłużenie zakładu budżetowego przechodzi 
na  gminę.  Z  pracownikami  zostaną  podpisane  porozumienia  i  bez  konieczności  wypłacania  im 
odpraw będą zatrudnieni przez innego pracodawcę.

Radny  Grzegorz  Skrobuk  zapytał  jakie  są  dotychczasowe   koszty  dla  gminy  z  tytułu  odbioru 
odpadów. 
Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to kwota około 32 tys. zł miesięcznie.

Radny  Zbigniew  Lebiedź  uzyskał  od  Pana  Prezesa  zapewnienie  ,  że  każda  ilość  odpadów 
zgromadzonych w  dodatkowych kubłach lub workach , będzie od mieszkańców odbierana zgodnie 
z   harmonogramem .

Pan Zdzisław Kostka Dyrektor KZOM we Wleniu wniósł uwagi do wcześniejszego wystąpienia 
prezesa spółki „Izery”. Usprawiedliwiał złą kondycję zakładu budżetowego. Jest   ona wynikiem 
również działań gminy, która nie daje zakładowi zleceń na roboty.  Zatrudniona grupa pracowników 
nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich koniecznych robót. Dodał, że obsługą biurową całego 
zakładu zajmują się tylko cztery osoby.

Pan  Burmistrz  odpowiedział,   że  gmina  nie  może  zlecać  zakładowi  wykonania  wielu  robót
 z powodu braku wyposażenia  w odpowiedni sprzęt oraz złą organizację pracy.

Pani Skarbnik na podstawie sprawozdań przedstawiła wskaźnik strat zakładu budżetowego, który od 
trzech lat ma tendencje wyraźnie malejące.
Ad.4.
Pan Burmistrz złożył informację:
16.07.13- spotkanie w LGD w sprawie dofinansowania obchodów 800 lecia miasta Wleń.
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17.07.13 – spotkanie z poseł Czernow w sprawie wypracowania poprawek do ustawy śmieciowej
28.07.13 -    z  powodu wyłączenia  ostatniego nadajnika  telewizji  naziemnej  do  gminy przybył 
Wojewoda Dolnośląski .
29.07.13 – odbyły się obchody święta policji zorganizowane w Lubomierzu.
31.07.13 – nastąpiło podpisanie umowy na remont dróg popowodziowych.
01.08.13 – w urzędzie odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami weterynarii  w kwestii 
afrykańskiego pomoru świń.
02.08.13 –  w OKSiT zostało zorganizowane uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie dla dwóch par z terenu gminy .
22.08.13 -   zostały przeprowadzone rozmowy z  przedstawicielami  kolei  w kwestii  przekazania 
gminie budynku po dworcu kolejowym we Wleniu  wraz z barakiem i placem na którym znajduje 
się skład opału. Nie doszliśmy do porozumienia.
29.08.13 – odbyło się spotkanie ze starostą z Czech w kwestii realizacji wspólnego projektu. 
01.09.13 -  w Pilchowicach odbyły się dożynki gminne. Podczas uroczystości nastąpiło uroczyste 
wręczenie strażakom z OSP Pilchowice wpisu do Krajowego Systemu  Ratownictwa Gaśniczego.
04.09.13 –  jako gmina otrzymaliśmy w ramach projektu starostwa  miejsce dla piątki dzieci nie 
umiejących pływać na  zajęcia , które będą się odbywać w Bolesławcu. 
05.09.13 – odbyły się wspólne posiedzenia komisji stałych Rady.
07.09.13 – odbyły się powiatowe zawody strażackie na których OSP Pilchowice zajęła pierwsze 
miejsce, a drugie miejsce OSP Wleń.
Pan Burmistrz  zaznaczył, że we Wleniu rozpoczęło się wiele inwestycji. Jest to budowa obwodnicy, 
remont ośrodka kultury,  budowa marketu,  rewitalizacja wleńskich kamienic,  remont zamku oraz 
remonty dróg.

Radni nie zgłosili zapytań odnośnie wystąpienia Pana Burmistrza.

Ad.5.

Radny Stanisław Kwolik zadał pytanie dotyczące braku postępu w pracach przy   wykończeniu 
terenu  wokół  budynku  ośrodka  zdrowia.  Zapytał   dlaczego  w  rewitalizowanym  budynku  na  
ul. Kościuszki we Wleniu, który w całości jest własnością gminy, wymieniono okna na korytarzu,
 a  w  mieszkaniach  już  nie.  Zakomunikował,  że  sanepid  zwrócił  uwagę  na  porzucone  wycięte 
wierzby przy ujęciu wody w Kleczy.

Pan  Burmistrz  wyraził  opinię,  że  w  kwestii  wyciętych  krzaków  kompetentny  do  utrzymania 
porządku jest właśnie zakład komunalny. W przypadku trudności    należy zawiadomić straż miejską
i  sprawę  wyjaśnić  .  Zwrócił  się  do  dyrektora  KZOM,  dlaczego  na  etapie  przygotowywania 
rewitalizacji   nie  zostały  dopracowane  szczegóły,  za  które  odpowiada  zakład  budżetowy  jako 
zarządzający zasobami mieszkaniowymi gminy. Zapytał o sens dalszego funkcjonowania KZOM 
w sytuacji takiego braku kompetencji.  W sprawie robót wykończeniowych posesji ośrodka pojawił 
się problem z dokładnym wytyczeniem granic . Po dokonaniu  podziału geodezyjnego prace będą 
dokończone.

Radny Stanisław Malinowski zapytał o remonty  ulicy Winiogórskiej  ,  Skarpowej i Chopina we 
Wleniu. Poinformował o bałaganie pozostawionym po wycince krzewów przy torach.

Pan Burmistrz odpowiedział, że materiały na ulicę Winiogórską wkrótce będą dostarczone. Ulica 
Skarpowa i Chopina są wpisane do budżetu, ale pojawiły się inne, konieczne wydatki chociażby 
dofinansowanie do remontu dróg powodziowych.

Radny Marek  Koczarski  zgłosił  konieczność  zamontowania  progu  zwalniającego  na  ulicy  przy 
szkole  .  Poinformował  o  osuwających  się  kamieniach  na  drodze  na  zaporę  Pilchowicką. 
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Przypomniał o konieczności naprawienia ogrodzenia ujęcia wody koło cmentarza komunalnego  
 i zapytał   jaką  kwotą  gmina  dofinansowała  sterylizację kotów.

Pan Burmistrz odpowiedział, że w tym roku  dofinansowanie do sterylizacji kotów  wyniosło ok. 
900 zł. Droga na zaporę jest powiatowa i problem będzie zgłoszony do Zarządu Dróg Powiatowych. 
Zamontowanie progu zwalniającego nie jest możliwe ze względu na jeżdżące tam  autobusy.

Pan Dyrektor KZOM  wyjaśnił, że  skarpa pod ogrodzenie cmentarne musi się ustabilizować . Na 
świeżo usypanym gruncie  nie daje się odtworzyć nawierzchni i   zrobić ogrodzenia.

Radna  Grażyna  Tomoń  zapytała  na  jakim  etapie  znajduje  się  sporządzanie  dokumentacji  pod 
oświetlenie w Strzyżowcu oraz ponowiła prośbę o wykonanie barierek na mostku w Strzyżowcu.

Pan  Burmistrz  powtórnie  podkreślił  brak  zaangażowania   w wykonywanie  swoich  zadań  przez 
KZOM we Wleniu . Przykładem jest brak reakcji na wielokrotnie  zgłaszaną konieczność zrobienia 
barierek na mostkach w  Strzyżowcu i Marczowie.

Radny Stanisław Mikulicz zgłosił problem  przepustu na drodze Bystrzyca -Przeździedza, a także 
wygłosił opinię, że gmina podejmuje się nowych, wcześniej nie przewidywanych  inwestycji do 
których trzeba dopłacać, a planowane od lat remonty ciągle pozostają  niewykonane.

Radny Waldemar Birulo  zgłosił  problem  ciągle niewykonanych  remontów dróg w Łupkach .

Pan Burmistrz odpowiedział, ze powiat również boryka się z trudnościami finansowymi. Z powodu 
ograniczeń  ciągle trzeba dokonywać wyboru pomiędzy zgłaszanymi potrzebami .

Ad.6.1.
Pani    Maria  Gierczyk    przedstawiła   zmiany  do  budżetu.  Zwiększenie  planu  dochodów  
o 317.451,35 zł otrzymanych od ministra  kultury   z przeznaczeniem na remont kamiennych murów 
i odwodnienie zamku oraz o kwotę 28.610,17 zł jako częściowy zwrot wydatków poniesionych na 
rewitalizację Wlenia. Pozostałe   zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami.

Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju 
Gospodarczego  wraz  z  Komisją  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw  Społecznych,  Kultury  i  Sportu  do 
projektu uchwały i wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada w obecności 13 Radnych – większością głosów, przy jednym wstrzymującym się   podjęła 
uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok ( załącznik  
nr  4 do nin. protokołu).

Ad.6.2.
Pan Burmistrz wyjaśnił założenia zmienionej ustawy. Projekt uchwały zakłada , że za korzystanie 
z  zajęć przedszkolnych  w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie opłata wynosi 1 zł  za 
każdą godzinę pobytu za jedno dziecko. Drugie i następne dziecko  z rodziny zostają zwolnione z tej 
opłaty.

Komisja  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw  Społecznych  ,  Kultury  i  Sportu  wraz  z  Komisją  Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego  pozytywnie zaopiniowały  projekt uchwały.
Wobec braku dyskusji Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada  w  obecności  13  Radnych  –  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  wysokości  i  zasad 
ustalania  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolu  publicznym 
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prowadzonym przez Miasto i Gminę Wleń.  ( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

6.3.
Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  porozumienie  obejmuje  24  gminy.  Podobny  związek  powołał 
Bolesławiec.  Wleń  przystąpił  do  Aglomeracji  Jeleniogórskiej  z  powodu  łączących,   wielu 
wspólnych   interesów.  Jelenia  Góra  będzie  pilotowała  wszystkie  poczynania  .  Zintegrowane 
Inwestycje  Terytorialne  będą  miały wpływ na  podział  i  większy dostęp  do   środków unijnych
 z nowego okresu prognozowania.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa wraz z Komisją Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego  wydały pozytywną opinię do projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjecie uchwały .

Rada w obecności 13  Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia 
w  sprawie  powierzenia  Miastu  Jelenia  Góra  kierowania  Komitetem  Sterującym  oraz  zasad 
współpracy  Stron  Porozumienia  przy  programowaniu,  wdrażaniu,  finansowaniu,  ewaluacji, 
uzgadnianiu  wspólnych  inwestycji,  bieżącej  obsługi  i  rozliczaniu  Zintegrowanych  Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej ( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

Ad.6.4.
Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  w  poprzednim roku  taryfy  na  wodę  i  ścieki  nie  były  podnoszone. 
Podwyższenie cen jest konieczne w związku ze wzrostem kosztów i jednoczesnym  zmniejszaniem 
się zużycia wody .

Radny Marek Koczarski powiedział, że opłata abonamentowa jest przeznaczona na zakup liczników 
i zapytał jaka kwota została wykorzystana na ten cel.

Dyrektor KZOM wyjaśnił, że zgodnie z ustawą opłata abonamentowa nie może być przeznaczona 
na zakup czy legalizacje liczników lecz na  gotowość świadczenia usług.

Radny Marek Koczarski zgłosił , aby w uchwale wykreślić opłatę abonamentową.

Radny  Maciej  Rybiałek  zwrócił  się  z  pytaniem  do  dyrektora  KZOM  jakie  kontrole  zostały 
przeprowadzane w kwestii wyjaśnienia ogromnej rozbieżności w zużyciu wody wykazanej przez 
licznik główny i liczniki lokatorskie.

Radny Stanisław Mikulicz poprosił  o wyjaśnienie dlaczego dla  drugiej  grupy odbiorców wzrost 
taryfy za wodę  wynosi aż 25%.  Uzyskał odpowiedź, że taka kalkulacja jest skutkiem głównie 
dużego spadku zużycia wody przez wleńskie sanatorium.

Radny Marek Koczarski zadał dalsze pytania w sprawie  abonamentu , na co uzyskał wyjaśnienia 
radcy prawnego.

Pani Przewodnicząca oznajmiła, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa 
wraz  z  Komisją  Budżetu,  Finansów i  Rozwoju  Gospodarczego   wydały  pozytywną  opinię  do 
projektu uchwały i poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

„za” głosowało 8 radnych, „przeciw” - 3 radnych, „wstrzymało się” - 2 radnych
Rada  większością  głosów    podjęła  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  opłat  za  zbiorowe 
zaopatrzenie  w  wodę  i   zbiorowe  odprowadzenie  ścieków na  terenie  Miasta   i  Gminy Wleń. 
(załącznik nr 7 do nin. protokołu).
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Ad.6.5.
Pani Przewodnicząca oznajmiła, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa 
wraz  z  Komisją  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego   wydały  pozytywną  opinię  do 
projektu uchwały i poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada  w  obecności  13   Radnych  –  jednogłośnie   podjęła  uchwałę  w  sprawie  dopłat  do  cen 
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków (załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.6.6.
 Pani Przewodnicząca zwróciła się  do Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii.

Radny Marek  Koczarski  odczytał  opinię  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  skargi  Pani  Czesławy 
Gałązki na Kierownika MGOPS we Wleniu uznającą, że    pismo nie spełnia kryteriów skargi , gdyż 
jego treść nie wskazuje na konkretne zarzuty ,  które Komisja Rewizyjna  mogłaby zbadać.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały uznający skargę za bezzasadną.

Rada w obecności 13  Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi 
( załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Ad.6.7.
Pani Przewodnicząca zwróciła się powtórnie do Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii.

Radny Marek Koczarski odczytał opinie w sprawie skargi Pana Przemysława Romanowskiego na 
Dyrektora Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu uznając, że Dyrektor udzielił 
odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej złożony przez skarżącego i przesłał na 
jego adres żądane polisy. Wobec powyższego skarga jest bezzasadna.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały uznający skargę za bezzasadną.

Rada w obecności 13  Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi 
( załącznik nr 10 do nin. protokołu).

Ad.7.
Pan  Marcin  Fluder  wyjaśnił,  że  przeprowadził  rozmowy   w  kwestii  budowy   oświetlenia  
w Strzyżowcu . Szacunkowy koszt przeprowadzenia  inwestycji to około 200 tys. zł. Sporządzenie 
dokumentacji  to  koszty  rzędu  8  do  12  tys.  zł.  Pan  Sekretarz  wyraził  obiekcje  co  do  sensu 
sporządzania  dokumentacji  w  sytuacji,  gdy  nie  ma  żadnych   możliwości  sfinansowania  całej 
inwestycji.

Pani  Anna  Komsta  Dyrektor  OKSiT zaprosiła  na  spotkanie  organizacyjne  obchodów 800  lecia 
Wlenia na 23.09.2013r. Przedstawiła możliwość zrewitalizowania ścieżki na zamek . 

Pani  Przewodnicząca  odczytała  pismo Pana Sławomira  Osieckiego dotyczące  wykoszenia  drogi 
gminnej.

Pan Burmistrz zwrócił się do radnych w sprawie przejęcia przez gminę nieruchomości  będących 
własnością  kolei  , położonych  na stacji PKP we Wleniu.

Radni  zgłosili  wniosek  ,  aby  bezpłatnie  przejąć  od  kolei  całą  działkę  wraz  z  placem  składu 
opałowego czyli od toalety, aż do przejazdu kolejowego.
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Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenia trzydziestej 
drugiej    Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.

       

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad 
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