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

z  Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 09 stycznia 2013 r.

w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni Rady Miasta i Gminy Wleń – wg listy obecności / zał. nr 1/
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Pan Bogdan Mościcki
3. Sekretarz Miasta i Gminy Wleń Pan Marcin Fluder

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

1.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Wleń na obwody głosowania, ustalenia ich 
granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wleń na lata 2013-2020.
3. Sprawy różne.
Wobec braku uwag do porządku obrad  Pani Przewodnicząca oddała głos Panu Burmistrzowi.
Ad.1.   
Pan Burmistrz  przeprosił radnych za pilnie zwołanie posiedzenia rady i  wyjaśnił, że wystąpiły 
okoliczności , które spowodowały konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej. 

Pan Sekretarz wyjaśnił, że w październiku została podjęta uchwała , która wprowadziła zmiany  
w Pilchowicach. Wieś została podzielona  na dwa okręgi  wyborcze.. W ślad z tą uchwałą pilnie 
należy podjąć następną , w sprawie podziału Miasta i Gminy Wleń na obwodu głosowania oraz 
ustalenia ich granic i  numerów, a także wyznaczenie siedzib obwodowych komisji  wyborczych. 
Numery i  granice  obwodów głosowania  pozostały niezmienione.  Zmianie  uległy adresy siedzib 
obwodowej  komisji  wyborczej  nr  3  w  Pilchowicach  ,  która  ze  szkoły  zostaje  przeniesiona  do 
Centrum Kulturalno-Sportowego w Pilchowicach oraz  obwodowej komisji nr 4 -Świetlica wiejska 
Marczów nr 18. Powodem tych zmian jest wybudowanie oraz remont obiektów dostosowany do 
potrzeb  wyborców niepełnosprawnych.  Pan  Sekretarz  przedstawił  propozycję  ,  aby we  Wleniu 
utworzyć jeszcze jedną komisję do głosowania. Radni nie poparli tej propozycji.

Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowaniem przyjęcie  uchwały . 
Rada w obecności 14 radnych - jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy 
Wleń  na  obwody  głosowania,  ustalenia  ich   granic  i  numerów  oraz  wyznaczenia  siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. ( załącznik nr 2 do nin. protokołu).

Ad.2. 
Pan Sekretarz wyjaśnił, że w związku ze zbliżającym się 800 leciem Wlenia  czynione są starania , 
aby  poprawić wygląd miasta . Została  podpisana umowa na rewitalizację  dziewięciu miejskich 
kamienic. Składany jest wniosek na remont  ratusza. Dodatkowe punkty można zdobyć za  plan 
odnowy miasta. Radni otrzymali opracowany plan odnowy Wlenia i zostali poproszeni o zgłaszanie 
uwag i pomysłów odnośnie wykazu  zadań i przedsięwzięć. Wpisanie do planu wielu zadań daje 
szersze  możliwości  pozyskania środków  zewnętrznych  w przyszłości.
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Po dyskusji nad planem,  Pan Sekretarz odczytał zapisy z planu odnowy tj: rewitalizacja ratusza,
remont chodników, remont kościoła, remont zamku, rewitalizacja kamienic, odtworzenie bruku na 
rynku  i  placu  targowym,  utworzenie  pasażu  nadrzecznego  wzdłuż  Bobru,  przywrócenie 
turystycznego ruchu kolejowego w obszarze transgranicznym, kompleks sportowo – rekreacyjny-
bieżnia  przy  Zespole  Szkół  ,  urodziny  Gołębiarki  impreza  cykliczna,  promocja  na  targach 
turystycznych  –  oferta  ,   opracowanie  tablic  informatycznych  i  interaktywnych,  remont  kaplic 
cmentarnych, monografia Wlenia obejmująca okres od 1945 – do chwili obecnej , mini-muzeum 
ziemi wleńskiej, opracowanie tablic informacyjnych z kierunkami i nazwami ulic, remont elewacji, 
termomodernizacja budynku OKSiT,  modernizacja oświetlenia ulicznego,remont ulicy Chopina i 
Jana Pawła II ,  budowa parkingu – zatoki parkingowej w centrum miasta, zagospodarowanie terenu 
po  byłym kościele  ewangelickim,  budowa  kanalizacji  w prawobrzeżnej  części  miasta,  remont 
trybun  oraz  ogrodzenie  stadionu  miejskiego,  budowa stołówki  przy Zespole  Szkół  im.  Jadwigi 
Śląskiej,  zagospodarowanie turystyczne rzeki Bóbr oraz terenu przy polu namiotowym, budowa 
placu rekreacyjno –sprawnościowego przy ul. Ogrodowej.
Po dyskusji Sekretarz zapytał Radnych czy ich nazwiska mogą figurować w planie odnowy jako 
współautorów tego planu. Wszyscy radni z wyjątkiem radnego Marka Koczarskiego wyrazili zgodę.

Pani  Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu Odnowy Miejscowości Wleń z wpisanymi do planu  26 przedsięwzięciami.

Rada w obecności  14  Radnych -  jednogłośnie podjęła  uchwałę w sprawie  zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Wleń na lata 2013-2020. ( załącznik nr 3 do nin. protokołu).

Ad.3.
Radny Marek Koczarski zapytał o drogę dojazdową do pałacu we Wleniu.

Pan  Burmistrz  odpowiedział,  że  droga  jest  własnością  agencji  rynku.  Pan  Osiecki  wystąpił  
o  sprywatyzowanie  tej  drogi.  Jednak  z  powodu  wykorzystywania  tego  odcinka  w  sytuacjach 
wyjątkowych jako objazd ,  nie może on być sprzedany osobie prywatnej.

Radny Grzegorz Skrobuk zwrócił uwagę na konieczność wyremontowania chodnika koło kina.

Radni poruszyli problem niszczejącego budynku po dawnej basztowej, a także brak całonocnego 
oświetlenia miasta i nieekonomicznego rozmieszczenia świecących latarni.

Radny Zbigniew Lebiedź zasugerował, aby  w sytuacji nasilających się kradzieży na wsiach uczulić 
mieszkańców  ,  aby  wykazywali  większą  dbałość  w  zabezpieczaniu  swojego  majątku,  a  także 
zwracali uwagę na obce pojazdy poruszające się po wsiach .

Pan  Burmistrz  powiedział  o  dramatycznej  sytuacji  Ośrodka  Rehabilitacyjno  Opiekuńczego  we 
Wleniu , z którym NFZ nie podpisał kontraktu na usługi na 2013 rok. Do wojewody i marszałka 
został wystosowany apel z prośba o pomoc. Zorganizowana również spotkanie z posłanką Czernow 
i starostą . Są czynione starania , aby znaleźć  wyjście z tej sytuacji.

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

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad  
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