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

z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 25 marca 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. 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

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło – 14  radnych – nieobecna radna Katarzyna Kotołowska
Obrady XXVIII  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń prowadził Wiceprzewodniczący Rady  Miasta  
i Gminy Wleń Pan Stanisław Mikulicz.
Pan Wiceprzewodniczący   po powitaniu radnych otworzył obrady XXVIII  Sesji stwierdzając na 
podstawie  listy obecności, że jest wymagane quorum do podejmowania decyzji.
Pan Przewodniczący odczytał porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXVIII  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII 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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
       6.3. Zmieniającej załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 
            czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wleń.
       6.4. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

   oraz  ustalenia stawki tej opłaty.
     6.5. W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty gospodarowanie odpadami 

        komunalnymi.
       6.6. W sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2014 roku.
       6.7. W sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
       6.8. W  sprawie  zatwierdzenia  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  i Gminy 

                   Wleń  na 2013 rok.
        6.9. W sprawie rozpatrzenia skargi.

   7. Sprawozdanie finansowe z wydatków poniesionych przez Miejsko-Gminną Komisję ds.     
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku.

8. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok.
9. Sprawy różne.

Ad.1.
zrealizowano
Ad.2.   
Pan Burmistrz  zwrócił się do radnych z prośbą o zmianę porządku obrad i na początku udzielenie  
głosu Staroście Lwóweckiemu Panu Stanisławowi Mrówce w sprawie obwodnicy Wlenia.
Radni jednogłośnie zaakceptowali zmianę do porządku obrad.
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Pan  Stanisław Mrówka  –  wyjaśnił,  że   już  w  2004  roku  podjęto   prace  nad  przygotowaniem 
dokumentacji  na  inwestycję pn. obejście drogowe miasta Wlenia. Od początku było zakładane  , że 
inwestycja  będzie  dofinansowana  ze  środków  gminy  Wleń.  Wszystkie  etapy  sporządzania 
dokumentacji były współfinansowane przez gminę Wleń. Jest to  koronnym argumentem podczas 
przekonywania radnych powiatowych i przedstawicieli innych gmin o konieczności wykonania tej 
inwestycji.  Decyzją  zarządu  województwa  Dolnośląskiego,  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego,  ze  środków unijnych przyznano  3mln.  600tys.  zł  .  W budżecie  powiatu  na rok 
bieżący  zaplanowano  środki na ten cel  w wysokości  365 tys.zł . Pozostałe 300 tys.zł.   musi  
dofinansować gmina. Pan Starosta zapewnił, że powiat już zdobył wszystkie niezbędne pozwolenia i 
gotowy jest do przystąpienia do ogłaszania przetargów na roboty. Zwrócił się z prośbą do radnych, 
aby  podjęli  uchwałę  o  dofinansowaniu  budowy obwodnicy Wlenia.  Na tej  podstawie  zostanie 
sporządzone  porozumienie  pomiędzy  gminą  Wleń  i  powiatem  lwóweckim  ,  które  zostanie 
przedstawione marszałkowi województwa wraz z inną dokumentacją.

Pan  Burmistrz  dodał,  że  chociaż  słychać  głosy  niezadowolenia,  wybudowanie  obwodnicy  jest 
konieczne z powodów urbanistycznych.  Stare wleńskie kamienice  z trudem znoszą ciężki  ruch 
kołowy przez miasto.

Pani Maria Gierczyk wyjaśniła, że gmina ma możliwości kredytowe i jedynie  kredyt może być 
źródłem sfinansowania tej inwestycji, która nie jest wydatkiem bieżącym i rozłożenie spłaty na kilka 
lat nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla budżetu gminy.

Radny  Stanisław  Malinowski  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Pana  Starosty  dlaczego  finansowanie 
obwodnicy wleńskiej  przez powiat  i  gminę jest  w podobnej  wysokości skoro jest  to inwestycja 
powiatowa.

Pan Starosta odpowiedział że powiat finansuje w 12 % , a gmina Wleń  w 8%. Powiat jest bardzo 
zadłużony i nie jest w stanie wyłożyć więcej środków. Jedyną alternatywą jest współfinansowanie 
przez powiat i gminę  w przedstawionej wysokości lub całkowita rezygnacja z budowy obwodnicy.

Wiceprzewodniczący  Pan  Stanisław  Mikulicz  poddał  pod  głosowanie   wydanie  zgody  na 
przystąpienie  gminy  Wleń  do  budowy  obwodnicy  Wlenia  i  zaciągnięcie  kredytu  na 
współfinansowanie tej inwestycji.
Za -  głosowało 14 radnych.

Ad.3.
Pan Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta  
i Gminy Wleń z dnia 28.12.2012r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Pan  Wiceprzewodniczący  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  protokołu  z  XXVII  Nadzwyczajnej 
Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 09.01.2013r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
03  i  08.02.13  –  odbyły  się  spotkania  z  panią  poseł  Czernow  w  sprawie  ratowania  Ośrodka 
Rehabilitacji  we Wleniu.  .  Jest  duża szansa,  że będzie podpisany kontrakt na usługi medyczne  
 z NFZ. Są prowadzone rozmowy o współpracy  z ZUS i KRUS.
08.01.13 – dokonaliśmy obmiarów strumyka w Nielestnie , na który będzie można pozyskać środki 
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popowodziowe na przeprowadzenie  regulacji i  wybudowanie nowych  mostków.
Pan Burmistrz podkreślił  zasługi strażnika miejskiego , który uratował życie człowieka,  a także 
przyczynił  się  do  odzyskania  bardzo  wartościowego  samochodu  skradzionego  w Niemczech  ,  
a  przechowywanego  w  Strzyżowcu.  Również  pochwalił  odwagę  strażaków  z  OSP Pilchowice, 
którzy uratowali kilku wędkarzy z jeziora w  Pilchowicach , pod którymi załamał się lód.  
18.01.13 – uczestniczyłem w spotkaniu z członkami gminnymi  PSL,
19.01.13 – odbyło się zebranie zarządu gminnego OSP,
25.01.13 – konwent burmistrzów w Jeleniej Górze. Tworzone są dwie aglomeracje jeleniogórska 
i bolesławiecka, które będą rywalizowały o środki europejskie. Obydwa powiaty usilnie namawiają 
do  współpracy  powiat  lwówecki.  Większość  gmin  naszego  powiatu  ukierunkowana  jest  na 
współpracę z Jelenią Górą, gdyż z tym powiatem łączy nas wiele wspólnych  celów między innymi 
turystyka, trasa kolejowa czy jezioro Pilchowickie.
28.01.13 – posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Na następną kadencje zostałem wybrany jej 
przewodniczącym . W bieżącym roku jest więcej środków przeznaczonych na walkę z bezrobociem. 
Każdy przedsiębiorca,   który wystąpi  do PUP o dofinansowanie na  tworzenie nowego miejsca 
pracy na pewno otrzymana dotację na ten cel. Bezrobocie w powiecie lwóweckim  osiągnęło 25 %.
02.02.13 – odbyły się targi gołębi tzw. Środa Popielcowa
Odbyły się wyjazdy do naszych partnerów do Niemiec i Czech , aby ustalić plan współpracy na 
bieżący rok.
Odbyły  się  zebrania  sprawozdawcze  gminnych  jednostek  OSP.  Wszystkie  zarządy  otrzymały 
absolutoria.
24.02.13 – spotkanie wiejskie w Strzyżowcu na którym poruszono wiele wiejskich spraw.
27.02.13  –  spotkanie  z  wiceministrem  środowiska.  Bardzo  nieprzyjemne  i  nic  nie  wnoszące 
spotkanie w sprawie ustawy śmieciowej.
05.03.13  –  na  terenie  zamku  wleńskiego  odbyło  się  spotkanie  z  wieloma  podmiotami,  m.in. 
nadleśnictwo, konserwator zabytków, parki krajobrazowe,  w sprawie odsłonięcia linii widokowej 
na basztę,
11.03.13 – z inicjatywy radnego Macieja Rybiałka odbyło się spotkanie Burmistrza z mieszkańcami 
oraz   z  dyrektorem KZOM w sprawie  rozliczania  i  obciążania  różnicą  za  zużytą  wodę ,  która 
wynika z odczytu wodomierza głównego i wodomierzy indywidualnych.
Pan Bur mistrz powiedział, że gmina otrzymała promesę  w wysokości 800 tys.zł na remonty dróg 
w Modrzewiu, Kleczy i Marczowie.  .  Również otrzymaliśmy 400tys.zł  na kolejny etap remontu 
zamku i 200tys. zł od ministra kultury na ocieplenie budynku OKSiT we Wleniu. Wkład własny 
gminy  do  wymienionych projektów  wynosi 20%.
18.03.13 – na zaproszenie Starosty Lwóweckiego odbyło się spotkanie sołtysów z całego powiatu.

Ad.5.
Radny Marek Koczarski zapytał kto zajmuję się wycinką gałęzi na terenie miasta i zwrócił uwagę 
na brak jakichkolwiek zabezpieczeń terenu robót i samych robotników .Zwrócił się da radnych  
o  podjęcie  uchwały   w  sprawie  zakazu  sprzedaży terenu  i  budynku  po  kościele  ewangelickim
 i pozostawienie tego obiektu do zagospodarowania przez gminę. 

Radna Grażyna Tomoń zwróciła uwagę panu  Andrzejowi  Jaśkiewiczowi , że na stronie portalu 
WlenInfo napisał  nieprawdę twierdząc, że radni wyrazili zgodę na sprzedaż  budynku po kościele 
ewangelickim    na  prowadzenie  działalności  rozrywkowej.  Prawdą  jest,  że  na   wspólnym 
posiedzeniu komisji rady ,wszyscy radni  opowiedzieli się przeciw sprzedaży.
Pan Burmistrz odpowiedział,  że wycinką gałęzi zajmują się pracownicy zatrudnieni przez urząd
w ramach robót publicznych , z którymi były przeprowadzane rozmowy w kwestii zabezpieczenia 
terenu i bezpiecznego przeprowadzenia tych prac. 
Pan Burmistrz odniósł się również do nieprawdziwej informacji  zamieszczonej na WlenIfo, która 
wywołała nieprzyjemne konsekwencje. Nawet starosta lwówecki  otrzymuje prośby od obywateli 
Niemiec , aby uchronić obiekt kościelny przed otwarciem w nim działalności rozrywkowej.
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Pani Anna Komsta dyrektor OKSiT ponowiła zaproszenie radnych i sołtysów do udziału w drodze 
krzyżowej we Wleniu , a także zaprosiła na spotkanie w dniu 03 kwietnia w kwestii organizacji 800 
lecia  miasta  Wlenia.  Pani  Dyrektor  zwróciła  się  do  radnych w sprawie   przeniesienia  środków 
finansowych  na  organizację  imprezy  cyklicznej  z  tego  roku  na  zasilenie  przyszłorocznych 
obchodów 800 lecia.

Prowadzący  Stanisław  Mikulicz  zaproponował,  aby   pani  dyrektor  sprawę  przedłożyła   do 
rozpatrzenia na posiedzenie komisji rady.

Pani  Wiesława  Białucka  sołtys  Marczowa  zgłosiła  konieczność  wyremontowania  drogi  
w Marczowie prowadzącej do budynku zasiedlonego przez wieloosobową rodzinę.

Pan Burmistrz  odpowiedział,  że  być  może uda  się  zaoszczędzić  jakieś  środki  z  puli  800 tys.zł 
otrzymanej na remonty i przeznaczyć na tę drogę. 

Pan Tadeusz Wróbel sołtys Kleczy zapytał o remont drogi w Kleczy i otrzymał odpowiedź , że w 
kwietniu ruszają przetargi i na pewno droga będzie robiona.

Pani Iwona Kobierecka sołtys Modrzewia zgłosiła zastrzeżenia mieszkańców wsi odnośnie płacenia 
podatku od psów. Na wsiach sołtysi przeprowadzili wywiad i spisali właścicieli psów. Zapytała czy 
tak samo dokładnie są spisani właściciele psów we Wleniu. Są informacje, że mieszkańcy miasta nie 
płacą tego podatku.

Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  w  mieście  wykaz  został  sporządzony  przez  strażnika  miejskiego. 
Mieszkańcy różnymi sposobami unikają zapłacenia tego podatku.

Sołtysi   zaproponowali  ,  aby  listę  posiadaczy  psów  uzyskać  od  weterynarza,  który  co  roku 
przeprowadza zbiorowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie.

Przerwa w obradach. Po przerwie nie zmienił się skład osobowy rady.

Ad.6.1.
Głos  zabrała  skarbnik  Pani  Maria  Gierczyk  przedstawiając  zmiany  do  uchwały  budżetowej. 
Zmniejsza  się  plan  dochodów  budżetowych  o  kwotę  96.523,00  zł   spowodowany  obcięciem 
subwencji oświatowej . O taką kwotę zostają zmniejszone wydatki budżetowe w dziale 801 -oświata 
i wychowanie. Dokonuje się przeniesień między działami.

Pan Wiceprzewodniczący przedstawił    pozytywną  opinię  Komisji   Stałych Rady  do  projektu 
uchwały  i wobec braku dyskusji  poddał pod głosowaniem przyjęcie uchwały .

Rada  w  obecności  14   Radnych  -  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń  na  2013 rok.( załącznik nr 4 do nin. protokołu)

Ad.6.2.
Głos  zabrała  skarbnik  Pani  Maria  Gierczyk  przedstawiając  zmiany  do  uchwały  polegające  na 
zmianie  załączników,  spowodowane  nowym  rozporządzeniem  Ministra  Finansów  w  sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Pan Wiceprzewodniczący przedstawił    pozytywną  opinię  Komisji   Stałych Rady  do  projektu 
uchwały  i wobec braku dyskusji  poddał pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
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Rada w obecności 14  Radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie  zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.(załącznik nr 5 do nin. protokołu)

Ad.6.3.
Pan Wiceprzewodniczący przedstawił    pozytywną  opinię  Komisji   Stałych Rady  do  projektu 
uchwały  i wobec braku dyskusji  poddał pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
Za – głosowało 13  radnych , przeciw  – 1  radny.
Rada większością głosów  podjęła uchwałę zmieniającej załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wleń.( załącznik nr 6 do 
nin. protokołu)

Ad.6.4.
Pan Wiceprzewodniczący przedstawił    pozytywną  opinię  Komisji   Stałych Rady  do  projektu 
uchwały  i wobec braku dyskusji  poddał pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
Za – głosowało 10  radnych , przeciw  – 4  radnych 
Rada  większością  głosów   podjęła  uchwałę  w sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi     oraz  ustalenia stawki tej opłaty.( załącznik nr 7 do nin. 
protokołu)

Ad.6.5.

Pan Wiceprzewodniczący przedstawił    pozytywną  opinię  Komisji   Stałych Rady  do  projektu 
uchwały  i wobec braku dyskusji  poddał pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
Za – głosowało 13  radnych , przeciw  – 1  radny 
Rada większością głosów  podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
gospodarowanie odpadami  komunalnymi.( załącznik nr 8 do nin. protokołu)

Ad.6.6.
Pan Wiceprzewodniczący przedstawił    pozytywną opinię  Komisji   Stałych  Rady  do  projektu 
uchwały  i zapytał jaka jest wysokość funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw.

Pani  Maria  Gierczyk  wyjaśniła,  że  dokładna  kwota  będzie  znana  po  dokonaniu  wyliczeń  na 
podstawie  różnych wskaźników. Będzie to wartość zbliżona do kwot naliczonych na bieżący rok, 
których łączna wysokość wynosi niewiele ponad 100 tys.zł.

Pan Wiceprzewodniczący poddał pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
Rada w obecności 14  Radnych -  jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2014 roku. (załącznik nr 9 do nin. protokołu)

Ad.6.7.
Pan Wiceprzewodniczący przedstawił    pozytywną opinię  Komisji   Stałych  Rady  do  projektu 
uchwały  ,  które  na  wspólnym  posiedzeniu  ustaliły  przedłużenie  dzierżawy  dla  działki  w 
Przeździedzy na 1 rok, dla działki we Wleniu na 3 lata oraz gruntów rolnych we Wleniu na 3 lata.

Pan Wiceprzewodniczący poddał pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
Rada w obecności 14  Radnych -  jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości. (załącznik nr 10 do nin. protokołu)

Ad.6.8.
Pan Wiceprzewodniczący wobec braku zapytań poddał pod głosowaniem przyjęcie uchwały .
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Rada w obecności 14  Radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia  planu 
kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  i Gminy Wleń  na 2013 rok. (załącznik nr 11 do nin. 
protokołu)

Ad.6.9.
Pan  Wiceprzewodniczący  powiedział,  że  Komisja  Rewizyjna  rozpatrzyła  skargę  pani  Ewy 
Sazanowej-Starypan  na  Burmistrza  Miasta  i  Gmin  Wleń  w  sprawie  gospodarowania  zasobami 
mieszkaniowymi , uznając skargę za bezzasadną.

Radny Marek Koczarski – członek komisji rewizyjnej odczytał opinię komisji w sprawie skargi.

Pan Wiceprzewodniczący  poddał pod głosowaniem przyjęcie uchwały .

Rada w obecności  14   Radnych -  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w sprawie  rozpatrzenia  skargi. 
(załącznik nr 12 do nin. protokołu)

Ad.7.
Radny Marek Koczarski odniósł się do  sprawozdania  wskazując wg niego nieuzasadnione pozycje 
wydatków. Zarzucił,  że   nieprawidłowością jest  pozostawienie na koniec roku niewykorzystanej 
kwoty, która powinna być przeznaczona na świetlice środowiskowe na  zajęcia z młodzieżą. 

Pani  Jadwiga  Bukowska  przedstawiciel  komisji  ds.  rozwiązywania  problemów  alkoholowych 
ustosunkowała się do wypowiedzi radnego Koczarskiego .

Pani  Iwona  Kobierecka  zgłosiła  projekt,  aby przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  mogli 
czynnie uczestniczyć w dysponowaniu środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwiązywanie 
problemów alkoholowych.

Sprawozdanie  finansowe  z  wydatków  poniesionych  przez  Miejsko-Gminną  Komisję  ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 r. ( załącznik nr 13 do nin. protokołu)

Ad.8.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej.( załącznik nr 14 do 
nin. protokołu)

Ad.9.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał  prośbę o wydzierżawienie działki rolnej nr 17/4 we Wleniu.
Pan Burmistrz wyjaśnił , ze chodzi o działkę położoną przy oczyszczalni ścieków i zasugerował, 
aby wydzierżawić tylko na jeden rok. Radni nie zgłosili uwag.

Pan  Marcin  Fluder  złożył  wyjaśnienia  odnośnie  gospodarowania  i  utrzymania   oświetlenia  na 
terenie  gminy  Wleń.  Między  innymi  stwierdził,  że  nocne,  planowane   wyłączanie  oświetlenia 
ulicznego przyniosło w skali roku oszczędność ponad 50 tys.zł.

Radny Marek Koczarski wyjaśnił, że wniosek o sporządzenie takiego raportu został złożony przez 
niego oraz radną Wójcik i radnego Skrobuka.  Zwrócił się do sekretarza, aby raport przekazać  do 
komisji rewizyjnej.

Radna  Ewelina  Wójcik  odczytała  pismo  członków  partnerstwa  lokalnego  z  Wlenia  „Działaj 
Nagminnie”, które wyszło z inicjatywą zagospodarowanie i utrzymania klombów i kwietników na 
rynku  wleńskim,  obejmującą  sadzenie  i  pielęgnację  roślin  ozdobnych.  Zwróciła  się  o  wsparcie 
finansowe i rzeczowe potrzebne do realizacji tego projektu.

6



Pan Burmistrz wyraził zadowolenie z takiej inicjatywy, która zbiega się z już podjętymi działaniami 
urzędu w kwestii rewitalizacji zieleni na rynku miasta.

Radny  Grzegorz  Skrobuk  zapytał  o  możliwość  usunięcia  świerków  rosnących  przy  budynku 
przychodni zdrowia we Wleniu, które bardzo  zacieniają budynek.

Pan Burmistrz powiedział, że gmina została upomniena  przez parki krajobrazowe , że pochopnie 
wydaje pozwolenia na wycinkę drzew.

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął posiedzenia XXVIII  Sesji 
Rady Miasta i Gminy
               

 

   Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wleń
                  /-/
    Stanisław Mikulicz

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad 
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