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

z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia10 czerwca 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 Grzegorz 
Skrobuk
Obrady  XXX   Sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Wleń  prowadziła  Przewodnicząca  Rady   Miasta  
i Gminy Wleń Pani Katarzyna Kotołowska.
Pani  Przewodnicząca   po  powitaniu  radnych  otworzyła  obrady  XXX   Sesji  stwierdzając  na 
podstawie  listy obecności, że jest wymagane quorum do podejmowania decyzji.
Pani Przewodnicząca odczytał porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXX  Sesji.
3. Bezpieczeństwo i porządek na terenie Miasta i Gminy Wleń.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
6. Wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wleń za 2012rok i 

podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
7.1. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z  informacją 
o stanie mienia za 2012 rok.
7.2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze o  
przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.
7.3. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń o wykonaniu budżetu oraz 
wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze o  
przedłożonym  przez  Komisję  Rewizyjną  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
7.5. Dyskusja.
7.6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  
z sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2012 rok.
7.7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  i  
Gminy Wleń za 2012 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
10. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
11. Sprawy różne.

Ad.1.
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Zrealizowano.

Ad.2.   
Porządek obrad bez zmian.

Ad.3.
Jako pierwszy głos zabrał pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej we Wleniu pan Marian 
Dziatłowicz i poprzez prezentację multimedialną przedstawił  dane statystyczne  z podejmowanych 
działań z zakresu bezpieczeństwa na terenie gminy Wleń  za 2012 rok.

Z-ca Komendanta Policji Powiatowej w Lwówku Śląskim  pan  Andrzej Chrustek również poprzez 
prezentację multimedialną zaprezentował temat  bezpieczeństwa na terenie powiatu lwóweckiego , 
ze  szczególnym  podkreśleniem  bezpieczeństwa  na  terenie  gminy  Wleń.  Zreferował  stan 
zatrudnienia  w  policji,  sytuację   lokalową  oraz  koszty  utrzymania.  Przedstawiając  statystykę 
zdarzeń  podkreślił,  że w 2012 roku nastąpił  spadek ilości zdarzeń o charakterze przestępczym. 
Gmina Wleń jest najbardziej bezpieczną  gminą w powiecie. Podziękował za doskonałą współpracę 
z władzami gminy, a szczególnie ze strażnikiem miejskim  panem Marianem Dziatłowiczem.

Radny Waldemar Birulo zapytał czy policja może wpłynąć na Rejon Dróg Powiatowych w kwestii  
uprzątnięcia piasku oraz załatania dziur. 

Andrzej Chrustek obiecał, że poprzez kierownika prewencji drogowej policji postara się zwrócić 
uwagę odpowiednich służb na ten problem.

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim reprezentował kpt  Leszek 
Telega, który przedstawił ocenę zagrożeń występujących na terenie gminy Wleń  ( załącznik nr 4 do 
nin. protokołu).

Radny Zbigniew Lebiedź  zwrócił  się z propozycją ,  aby Powiatowa Komenda Straży Pożarnej 
zmobilizowała  firmy   kominiarskie  do   przeprowadzania   przeglądu  i  czyszczenia  kominów 
kompleksowo i cyklicznie , a nie wyłącznie  na indywidualne wezwania.

Pan  Leszek  Telega  zapewnił,  że  podejmie  rozmowy  ze  spółdzielnią  kominiarską,  gdyż  nie 
czyszczone kominy są bardzo często przyczyną pożarów.

Pan Burmistrz  zasygnalizował,  że  dokument  z  przeglądu kominów jest  wymagany przez  firmy 
ubezpieczeniowe w sytuacji pożaru budynku i  ubiegania się o odszkodowanie. Celowym jest, aby 
firmy kominiarskie przeprowadziły akcje promocyjne i wyszły naprzeciw potrzebom mieszkańców.

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  pan  Ireneusz  Hołoga  ocenił  bezpieczeństwo  weterynaryjne  na 
terenie gminy Wleń jako dobre ( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Z  powodu  bardzo  ważnych  okoliczności  nie  stawił  się  przedstawiciel    Powiatowej  Inspekcji 
Sanitarnej  w Lwówku Śląskim, przesyłając  informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego dla 
gminy Wleń za 2012 rok ( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

Pani  Przewodnicząca  ogłosiła  kilka  minut   przerwy.  Po przerwie  na  obrady powrócili  wszyscy 
obecni radni.

Ad.4.
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Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIX  Sesji Rady Miasta  
i Gminy Wleń z dnia 27.05.2013r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.5.
Głos  zabrał  Burmistrz  Pan  Bogdan  Mościcki  –  mamy  ogłoszony  stan  pogotowia  przeciw 
powodziowego. Bardzo wysoki stan wody utrzymuje się na  Jeziorze Pilchowickim. W elektrowni 
przeprowadzana jest  wymiana turbin,  co ogranicza możliwości  spuszczania wody.  Obfite  opady 
spowodowały podtopienia i zalania piwnic między innymi w Marczowie  i Przeździedzy. Są straty 
w infrastrukturze drogowej.
W sprawie oświetlenia obwodnicy,  okazało się ,  że jest  rozporządzenie które mówi,  że droga o 
długości powyżej 500 m nie podlega obowiązkowemu oświetleniu, stąd brak w  projekcie  budowy 
oświetlenia  drogi.  Gmina  musi  na  własny  koszt  sporządzić  dokumentację  na  oświetlenie 
obwodnicy. Budowa rusza, a na razie  oświetlony będzie tylko wjazd i wyjazd  z obwodnicy.
Przeprowadzono  przetarg na remont   budynku OKSiT we Wleniu. Kosztorys opiewa na 330 tys. zł.
Byliśmy z wizytą u Powiatowego Inspektora Budowlanego w sprawie niebieskiego budynku we 
Wleniu. Przepisy nie dają możliwości, aby interweniować u właściciela.
Rozpoczyna się rewitalizacja Wlenia. Jako pierwszy jest remontowany budynek na ulicy Chopina . 
Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się odnowa budynku na ulicy Wojska Polskiego.

Ad.6.
Radny Łukasz Markowski poinformował, że przepływ wody pod  mostem w Marczowie blokuje 
ogromne drzewo.

Pan Burmistrz odpowiedział, że most jest powiatowy, a rzeka należy do RZGW więc oni powinni 
oczyszczać rzekę .

Radny Łukasz Markowski – spytał  kiedy zostanie przeprowadzone obkaszanie i odkrzaczanie dróg. 
Po wczorajszym deszczu droga od Mazurków znów spłynęła.

Pan Burmistrz – droga zostanie wyremontowana ze środków popowodziowych za 2010 rok.

Radny Łukasz Markowski – zapytał co z barierkami na moście w Marczowie?

Pan Burmistrz – odpowiedział, że  sprawa została przekazana do dyrektora KZOM we Wleniu.

Radny Waldemar Birulo – oznajmił, że od ubiegłego roku nic się nie dzieje w Łupkach w kwestii 
uregulowania strumienia za schroniskiem , drogi koło Wosia, barierki przy drodze powiatowej i nie 
pomalowane przejście dla pieszych. Droga w Modrzewiu w kierunku Czernicy jest już całkowicie 
nieprzejezdna.

Pan Burmistrz – udzielił wyjaśnień na powyższe kwestie.

Radny  Zbigniew  Lebiedź  –  skierował  dwa  postulaty  do  dyrektora  KZOM  we  Wleniu  .  Jeden 
dotyczy  uporządkowania  placu  przy  wodociągach  na  górze,  a  drugi  to  usunięcie  kamienia  
z  dachu budynku naprzeciw urzędu , który zagraża  bezpieczeństwu przechodniów.

Pan Burmistrz -  zażądał od dyrektora KZOM , aby zagrożenie zostało natychmiast usunięte bez 
względu na koszty.

Pani  Iwona Kobierecka  sołtys  Modrzewia  – rzeczka  spływająca  od Tarczyna koło  zabudowań  
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w  Modrzewiu  zagraża  mieszkańcom  czterech  domków.  Należy  bezwzględnie  szybko  coś 
przedsięwziąć.

Pan Burmistrz -  rok temu przepust został idealnie wyczyszczony. Rów został pogłębiony. Ulewne 
deszcze  naniosły  znów  zanieczyszczenia.  Z  Lubomierza  zostanie  sprowadzony  specjalistyczny 
sprzęt do ponownego oczyszczenia przepustu.

Ad.7.1.
Pani Maria Gierczyk  wyjaśniła, że  budżet za 2012 rok zamknął się nadwyżką . Osiągnięto dochody 
w wysokości 11.149.901,70 zł  .  Kwota wydatków to 10.785.196,13 zł.  Budżet za 2012 rok jest 
niższy od budżetów z lat 2010 w którym wydatki sięgnęły 13 mln. zł i 2011 z wydatkami rzędu 
16  mln.  zł.  W tych  latach  przeprowadzone  zostały  duże  inwestycje  finansowane  ze  środków 
unijnych.  W 2012 roku przypadła  duża  kwota   spłaty kredytów zaciągniętych  na  finansowanie 
wkładu własnego zadań.  Pomimo tego udało się  realizować zadania inwestycyjne i  remontowe, 
chociaż w mniejszym zakresie. 

Ad.7.2.
Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  pozytywną  opinię   Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2012 rok  zawartą  w Uchwale  Nr  I/116/2013 Składu 
Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2013r. (załącznik 
nr 7 do nin. protokołu).

Ad.7.3.
Pani Przewodnicząca  odczytała   pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń 
o wykonaniu budżetu za 2012 rok oraz wniosek tej komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wleń ( załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.7.4.
Pani Przewodnicząca  odczytała   pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jeleniej 
Górze o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wleń (załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Ad.7.5.
Pan Burmistrz  w wystąpieniu przedstawił ogólne trudności gminy w realizacji budżetu , które  są 
spowodowane niewielkimi wpływami z tytułu dochodów własnych. Podziękował radnym za dobrą 
współpracę i wsparcie w ciężkich finansowo czasach.

Radny Zbigniew Lebiedź podziękował za dotację od gminy  w wysokości 1tys. zł na remont wieży 
kościoła w Radomicach. Kosztorys opiewał na 50 tys. zł lecz dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
mieszkańców wsi faktyczny koszt remontu był dużo niższy. Podkreślił, że dzięki zaangażowaniu  
i ogromnej pomocy pana Marcina Fludra, na renowację kościoła w Radomicach udało się pozyskać 
od  wojewody 70 tys. zł .

Posiedzenie opuścił radny Stanisław Malinowski. Pozostało 12 radnych.

Ad.7.6.
Pani  Przewodnicząca  odczytała   projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2012 rok oraz 
poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzeni sprawozdania 
finansowego  wraz  z  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy  Wleń  za  2012  rok 
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(załącznik nr 10 do nin. protokołu).

Ad.7.7.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wleń za 2012 rok i poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada w obecności 12  Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 2012 rok ( załącznik nr 11 do nin. protokołu).

Ad.8.
Pani Maria Gierczyk przedstawiła zmiany do uchwały budżetowej na 2013 rok, które wiążą się ze 
zwiększeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 227.594,00zł z tytułu otrzymanej  pomocy 
finansowej z Urzędu Marszałkowskiego  na modernizację przepustów na rowach melioracyjnych 
oraz na  rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pilchowicach. Zwiększenia planu 
wydatków budżetowcy o  kwotę  2257.594,00 zł    na  zadania  wymienione  wcześniej.  Pozostałe 
zmiany polegają na przeniesieniu wydatków między działami.

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  12  Radnych  –  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok ( załącznik nr 12 do nin. protokołu).

Ad.9.
Radny Marek Koczarski  p.o.  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał  opinię  komisji  
w  sprawie  skargi  na  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Wleń  złożonej  przez  pana  Przemysława 
Romanowskiego reprezentującego pana Tomasza Skrobuka, uznającą skargę za bezzasadną.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi uznającą skargę za 
bezzasadną i poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada w obecności 12  Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi 
( załącznik nr 13 do nin. protokołu).

Ad.10.
Radny Marek  Koczarski   p.o.   Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  odczytał  opinię  komisji 
w sprawie skargi na Dyrektora Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu złożonej 
przez  pana  Przemysława  Romanowskiego  reprezentującego  pana  Tomasza  Skrobuka,  uznającą 
skargę za zasadną.
 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi uznającą skargę za 
zasadną i poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

„za” - głosowało 8 radnych, „przeciw” - 3 radnych, „wstrzymał się” - 1 radny.

Rada większością głosów podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi ( załącznik nr 14 do nin. 
protokołu).

Ad.11.
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Pani Przewodnicząca odczytała pismo od mieszkańca Niemiec pana Horsta Knobloch z koncepcją 
rozwiązań dotyczących ruin dawnego kościoła ewangelickiego we Wleniu.  Zaproponował, aby na 
płycie  piaskowca  wyryć  sylwetkę  kościoła  w  formie  reliefu.  Obok  umieścić  gablotę  z  danymi 
budowli.  Wspomniana  płaskorzeźba  będzie  przypominać  późniejszym  zwiedzającym  o  dawnej 
świątyni. Istniejącą ruinę należy usunąć, a plac oddać miastu do rozsądnego użytkowania.

Pan Burmistrz  stwierdził,  że odbudowa kościoła jest niemożliwa , a propozycja pana Knobloch 
rozsądna i godna uwagi.

Pani Anna Komsta Dyrektor OKSiT powiedziała, że na okres wakacji ośrodek kultury organizuje dla 
dzieci półkolonie. Ponowiła zaproszenie do współpracy w ramach lokalnego partnerstwa . Zaprosiła 
na  kolejne  spotkanie  komitetu  organizacyjnego  obchodów 800  lecia  miasta  Wlenia  –  na  dzień 
18.06.2013r.  o  godz.  19.00.  Na  dzień  26  czerwca  zaplanowano  pierwsze  spotkanie  w  sprawie 
organizacji  w Pilchowicach tegorocznych dożynek gminnych. Poinformowała, że został podpisany 
aneks do umowy odnośnie organizacji „Urodzin Gołębiarki” , które zostały przeniesione na przyszły 
rok.

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

       Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Wleń
    Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad 
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