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

z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 27 maja 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 – 13  radnych – nieobecna radna Grażyna Tomoń i radny Stanisław 
Mikulicz
Obrady  XXIX   Sesji  Rady Miasta  i  Gminy  Wleń  prowadziła  Przewodnicząca  Rady  Miasta  
i Gminy Wleń Pani Katarzyna Kotołowska
Pani  Przewodnicząca   po  powitaniu  radnych  otworzył  obrady  XXIX   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 XXIX  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII  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 2013r.
6.2. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 r.
6.3. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
6.4. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6.5. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6.6. W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

7. Sprawozdanie – Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok dla gminy Wleń.
8. Sprawy różne.

Ad.1.
zrealizowano

Ad.2.   
Pani  Przewodnicząca   zwróciła  się do radnych  o zmianę porządku obrad o przyjęcie uchwały 
w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.

Radni jednogłośnie przyjęli zmianę do porządku obrad.

Ad.3.
Pani  Przewodnicząca poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta  
i Gminy Wleń z dnia 25.03.2013r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

1



Ad.4.
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
27.03.13 – spotkanie w sprawie zawiązania Aglomeracji  Jeleniogórskiej. Gmina Wleń przystąpiła 
do tego związku.. Celem jest stworzenie silnej grupy i  pozyskanie jak najwięcej środków unijnych 
na nowy okres rozliczeniowy.
29.03.13. - sesja powiatowa poświęcona zwalczaniu bezrobocia, które ciągle rośnie. 
03.04.13 – odbyło się pierwsze spotkanie komitetu organizacyjnego obchodów 800-lecia  miasta 
Wleń. Termin imprezy zaplanowano na 27-29 czerwca 2014r.
09.04.13 – pokaz nowego, specjalistycznego sprzętu nabytego przez spółkę „Izery” z Lubomierza, 
która przygotowuje się do znacznego rozszerzenia katalogu świadczonych usług.
09.04.13 – odbył się pogrzeb znanego działacza, byłego przewodniczącego Rady Miasta i Gminy 
Wleń  Pana Kazimierza Pietruszki . Pan Burmistrz zwrócił się   do wszystkich o uczczenie pamięci 
Pana Pietruszki minutą ciszy.
10.04.13  –   komisja  bezpieczeństwa  w  powiecie,  na  którą  zostali   zaproszeni  między  innymi 
wszyscy sołtysi. Sołtysi z gminy Wleń nie skorzystali z zaproszenia.
13.04.13 – we wleńskim sanatorium odbyła się impreza rozpoczęta mszą św. Było to uczczenie 
podpisania kontraktu na usługi na bieżący rok , a tym samym zażegnanie  wizji zamknięcia ośrodka 
rehabilitacyjnego.
15.04.13 – spotkanie z sołtysami w sprawie wypełniania nowych deklaracji śmieciowych
19.04.13 – odbyła się promocja książki pana Henryka Ogonowskiego pt. „ Miasto i Gmina Wleń”. 
Pomimo  wielu  nieporozumień  z  wydawnictwem  udało  się  książkę  wydać.  Jest  to  wydanie 
komercyjne, więc książkę można sprzedawać.
22.04.13  -   uczestniczyłem  w  w  szkoleniu  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy.  Nadal  pozostaję 
przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia.
25.04.13 – został podpisany akt notarialny rozszerzający działalność spółki „Izery”
25.04.13  -   odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  z  Niemiec  pod  pomnikiem w Nielestnie 
upamiętniające Niemców poległych w I wojnie światowej
04.05.13  -   OSP Radomice  zorganizowała  obchody święta  strażaków,  w  których  uczestniczyły 
wszystkie gminne jednostki OSP
06.05.13 – nastąpiło oficjalne otwarcie nowego ośrodka zdrowia we Wleniu
09.05.13 – byliśmy z wizytą u najstarszego mieszkańca Bełczyny pana Maślanki
11.05.13  –  w  Pilchowicach  pod  Zaporą   został  zorganizowany  piknik  wędkarski  ,  impreza 
promujące walory naszej okolicy i szkolenie w wędkarstwie muchowym
12.05.13  –  odbył  się  kolejny  Memoriał  im.  Michała  Fludra.  Impreza  dobrze  zorganizowana  . 
Uczestniczyło dużo zawodników.
15.05.13  –  spotkanie  w  Starostwie  Lwóweckim  z  wicemarszałkiem  Łużniakiem.  Ze  środków 
unijnych nie będzie można dofinansowywać rozwoju turystyki.
17.05.13  –  walne  zgromadzenie  Lokalnej  Grupy  Działania  Partnerstwo  Izerskie.  Zostało  do 
rozdysponowania na duże  projekty  233 tys.  zł.  Problemem jest  znalezienie  środków na wkład 
własny
21.05.13 – odbyły się posiedzenia komisji stałych rady
23.05.13 – w Świeradowi odbył się konwent burmistrzów
25.05.13  –  odbyły  się  święcenia  kapłańskie  dwóch  księży  pochodzących  z  Wlenia  Tomasza 
Bunikowskiego i Kamila Szymczaka
Odbyły  się  przetargi  na  remont  zamku,  rewitalizację  Wlenia,  dokumentacje  dróg,  obwodnicę 
Wlenia. Został odnowiony i uruchomiony osiemnastowieczny zegar na wleńskim ratuszu.

Ad.5.
Radny  Stanisław  Malinowski  zapytał  kiedy  ruszą  pracy  remontowe  ulicy  Chopina  i  na  ulicy 
Winiogórskiej. Również mieszkańcy ulicy Skarpowej naciskają na szybkie wyremontowanie drogi, 
gdyż jest bardzo zdewastowana.
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Pan Burmistrz  odpowiedział,  że  gmina  otrzymała  800 tys.  zł  na  remonty popowodziowe dróg. 
Zatrudniamy tylko trzy osoby w ramach robót publicznych, które mogą się tym zajmować. Remonty 
dróg będą sukcesywnie realizowane.

Radny Marek Koczarski zapytał o plany remontowe na ulicy Piastowskiej.

Pan Burmistrz odpowiedział, że w tym roku postaramy się to wykonać robotnikami publicznymi.
Radny Stanisław Kwolik zwrócił się o zainterweniowanie  u właściciela posesji na ulicy Pocztowej 
we Wleniu, aby usunął krzaki zajmujące chodnik dla pieszych.

Sołtys Tadeusz Wróbel zapytał o remont drogi w Kleczy.

Pan Burmistrz  wyjaśnił,  że  już  jest  sporządzona  dokumentacja,  wkrótce  odbędzie  się  przetarg  
i roboty  będą mogły ruszyć.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że most  na Bobrze w Nielestnie od kilku lat ma uszkodzone 
barierki . Zagraża to bezpieczeństwu i mieszkańcy monitują o szybką naprawę. 

Radna Marianna Wojdyła zwróciła uwagę na konieczność usunięcia piasku zalegającego na moście 
w Pilchowicach.

Pan Burmistrz odpowiedział, że barierkę na moście w Nielestnie wykona KZOM. Drogi powiatowe 
na terenie naszej gminy są bardzo zaniedbywane pomimo tego, że firma drogowa ma swoją bazę 
właśnie w naszej gminie.

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

Ad.6.1.
Głos zabrała skarbnik Pani Maria Gierczyk , która omówiła projekt uchwały wyjaśniając, że zmiany 
w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok polegają  na zwiększeniu planu dochodów 
i wydatków budżetowych o kwotę 268.365,43 zł , które są związane z otrzymaną dotacją na zwrot 
części  podatku  akcyzowego  dla  producentów  rolnych,  z  dotacją  celową  na  realizacje  zadań  
z zakresu administracji rządowej, z dotacją na na świadczenia pielęgnacyjne , dotacja na pomoc 
materialna dla uczniów oraz realizacje projektu „Pomagając rodzinie wzmacniamy  społeczność  w 
gminie  Wleń”.  Ponadto  zwiększa  się  plan  wydatków budżetowych na  wydatki  bieżące  Zespołu 
Szkół. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 9.533,07 zł oraz rezerwę celową na inwestycje o 50tys.z.l. Po 
zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 11.621.842,43 zł , a plan wydatków budżetowych 
11.672.309,36 zł.

Pani  Przewodnicząca   przedstawiła    pozytywną opinię  Komisji  Budżetu,  Finansów i  Rozwoju 
Gospodarczego   do projektu uchwały  i wobec braku dyskusji  poddał pod głosowaniem przyjęcie 
uchwały .

Rada  w  obecności  13   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.
Pani  Skarbnik  Maria  Gierczyk  omówiła  projekt  uchwały  wyjaśniając,  że  zmiany  w  uchwale 
budżetowej  Miasta  i  Gminy  Wleń  na  2013  rok  polegają  na  zwiększeniu  planu  dochodów 
budżetowych o 800 tys.zł na skutek otrzymanej promesy na usuwanie skutków powodzi w 2010 
roku. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o 1.200.000 zł na budowę obwodnicy Wlenia oraz 
odbudowę dróg gminnych. Po zmianach plan dochodów budżetowych  wynosi 12.421.842,43 zł, 
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plan wydatków budżetowych – 12.872.309,36 zł.

Pani  Przewodnicząca   przedstawiła    pozytywną opinię  Komisji  Budżetu,  Finansów i  Rozwoju 
Gospodarczego   do projektu uchwały  i wobec braku dyskusji  poddał pod głosowaniem przyjęcie 
uchwały .

Rada  w  obecności  13   Radnych  -  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń  na  2013 rok.( załącznik nr 5 do nin. protokołu)

Ad.6.3.
Pani Maria Gierczyk wyjaśniła, że zmiany w uchwale budżetowej pociągają za sobą konieczność 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedstawiła jak one wyglądają.

Pani  Przewodnicząca   przedstawiła    pozytywną opinię  Komisji  Budżetu,  Finansów i  Rozwoju 
Gospodarczego   do projektu uchwały  i wobec braku dyskusji  poddał pod głosowaniem przyjęcie 
uchwały .

Rada w obecności 13  Radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie  zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej  Miasta i Gminy Wleń ( załącznik nr 6 do nin. protokołu)

Ad.6.4.

Pani  Maria Gierczyk wyjaśniła, że  kredyt w wysokości 700 tys.zł będzie przeznaczony na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i będzie spłacany w 2017 roku.

Pani  Przewodnicząca   przedstawiła    pozytywną opinię  Komisji  Budżetu,  Finansów i  Rozwoju 
Gospodarczego   do projektu uchwały  i wobec braku dyskusji  poddał pod głosowaniem przyjęcie 
uchwały .

Rada w obecności 13  Radnych -  jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego ( załącznik nr 7 do nin. protokołu)

Ad.6.5.
Pani   Maria  Gierczyk  wyjaśniła,  że   kredyt  w  wysokości  400  tys.zł  będzie  przeznaczony  na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu samorządu terytorialnego i spłacany będzie w 2018 
roku.
Pani  Przewodnicząca   przedstawiła    pozytywną opinię  Komisji  Budżetu,  Finansów i  Rozwoju 
Gospodarczego   do projektu uchwały  i wobec braku dyskusji  poddał pod głosowaniem przyjęcie 
uchwały .

Rada w obecności 13  Radnych -  jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego ( załącznik nr 8 do nin. protokołu)

Ad.6.6.
Pani Przewodnicząca przedstawiła pozytywna opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Bezpieczeństwa do projektu uchwały i wobec braku dyskusji poddała pod glosowanie podjęcie 
uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

Rada w obecności  13  Radnych – przy 12 głosach „za” i  1 głosie wstrzymującym się (  Radna 
Ewelina Wójcik)  podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości  ( załącznik nr 
9 do nin. protokołu)
Ad.6.7.
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Pani Przewodnicząca przedstawiła pozytywna opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i  Bezpieczeństwa  do  projektu  uchwały  przedłużającej  okres  dzierżawy nieruchomości  na  okres 
trzech lat  i wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na  przedłużenie  terminu dzierżawy  nieruchomości.

Rada w obecności  13  Radnych -  jednogłośnie podjęła  uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na 
przedłużenie  terminu dzierżawy  nieruchomości. ( załącznik nr 10 do nin. protokołu)

Ad.7.
Kierownik  MGOPS  we  Wleniu  pani  Krystyna  Karbowiak  zreferowała  niektóre  pozycje  
z przedłożonego radnym sprawozdania – Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy 
Wleń. ( załącznik nr 11 do nin. protokołu)

Ad.8.
Dyrektor OKSiT Pani Anna Komsta w imieniu swoim i pracowników złożyła życzenia z okazji dnia 
samorządowca.  .  Zaprosiła  radnych  i  sołtysów  do  współpracy  w  ramach  różnych  inicjatyw 
podejmowanych  zarówno  przez  OKSiT jak  i  lokalne  partnerstwo.  OKSiT otrzymał   30  tys.  zł 
dofinansowania  na  rozwój  inicjatywy  społecznej.  Zaprosiła  do  udziału  w  happeningu  oraz 
warsztatach poświęconych rozwojowi inicjatywy społecznej.

Pani Przewodniczące odczytała pismo od  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pani 
Grażyny Łabąckiej w sprawie zagospodarowania budynku przy placu Bohaterów Nysy nr 3-5 we 
Wleniu ( załącznik nr 12 do nin. protokołu).

Radca  Prawny  dodał,  że  organ  nadzoru  budowlanego  jest  instytucją,  która  zrzuca 
odpowiedzialność za zły  stan budynków na gospodarza terenu, który nie ma narzędzi i możliwości 
oddziaływania na prywatnego właściciela nieruchomości.

Pani  Przewodnicząca  dodała,  że  rada  będzie  podejmować  próby zaproszenia  pani  inspektor  na 
posiedzenie komisji.

Pan Marcin Fluder wyjaśnił, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę obwodnicy Wlenia lecz 
okazało się , że w planach budowy nie zostało uwzględnione oświetlenie. Zwrócił się do Rady  
o pilne wystąpienie do starostwa  w kwestii uzupełnienia planów o oświetlenie nowej  drogi.

Pan Burmistrz dodał, że interweniujący radni powiatowi usłyszeli wyjaśnienia, że jest to remont  
i wybudowanie oświetlenia leży w gestii gminy. Oczywiście jest to ogromne nieporozumienie, gdyż 
wiadomo, że jest to nowa inwestycja. Poprosił Radnych o zajęcie ostrego stanowiska w tej kwestii.

Rada sformułowała wniosek do Starostwa Lwóweckiego żądając ujęcia w planie budowy nowej 
inwestycji  pn.  „  Budowa  nowego  odcinka  drogi  powiatowej  nr  2491D  stanowiącego  obejście 
drogowe miasta Wleń” oświetlenia tej drogi. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radny Marek Koczarski zadał pytanie odnośnie oświetlenia w Strzyżowcu.

Pan Marcin  Fluder  odpowiedział,  że  wstępna kalkulacja  zakłada  zamontowanie  20  punktów na 
wartość ok. 120 tys. zł. Projektanta w terenie jeszcze nie było.

Radny Grzegorz  Skrobuk zapytał co z garażem koło ośrodka zdrowia.
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Pan Burmistrz odpowiedział, że kierownik SPZOZ jako gospodarz tego terenu zajmie się  sprawami 
wykończeniowymi.

Radny Zbigniew Lebiedź zapytał o sytuację  w związku z planem wybudowania we Wleniu marketu 
DINO .

Pan  Burmistrz  odpowiedział,  że  właściciel  otrzymał  już  pozwolenie  na  budowę  i  lada  chwila 
budowa powinna ruszać.

Radni poruszyli temat braku promocji gminy na targach turystycznych.

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

 
 

   
       Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Wleń
    Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad 
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