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

         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 13 listopada2013

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. Skarbnik Miasta i Gminy Pani Maria Gierczyk
6. Sekretarz  Miasta i Gminy Wleń

Ustawowy skład Rady – 15 radnych

W obradach uczestniczyło – 13  Radnych – nieobecny Radny Paweł Zamożniewicz oraz Radna 
Grażyna Tomoń

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

Pani  Przewodnicząca   po  powitaniu  radnych  otworzyła  obrady  XXXIII   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 XXXIII Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2013 roku.
6. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  Gminie  Wleń  w  roku  szkolnym 

2012/2013.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwał.

8.1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok.
8.2. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
8.3. W sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
8.4. W sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8.5. W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
8.6. W sprawie  opłaty od posiadania psów.
8.7.  W  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Miasta  i  Gminy  Wleń  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  
w 2014 roku.
        9. Sprawy różne.

Ad.1.
Zrealizowano.
Ad.2.   
Pani Przewodnicząca zgłosiła do porządku obrad przyjęcie dwóch  uchwał  w sprawie  przejęcia 
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nieruchomości  od PKP, a Pan Burmistrz  przyjęcie  uchwały w sprawie obniżenia średniej  ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń.

Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie  zmian do  porządku obrad .

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany do porządku obrad.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że gmina porozumiała się z koleją w kwestii przejęcia terenu przy stacji 
PKP  we  Wleniu  i  stacji  Pilchowice-Zapora.  Wydzierżawieniem  terenu  w  Pilchowicach  jest 
zainteresowany  Klub Żeglarski „Horyzont” z Jeleniej Góry, który od kilku lat prowadzi działalność 
rekreacyjno-sportową nad brzegiem pilchowickiego jeziora.

Na  obrady  przybyli  przedstawiciele   Stowarzyszenia  Klub  Żeglarski   „Horyzont”.  Pan  Prezes 
opowiedział  o  działalności  klubu w Pilchowicach.  Od 2008 roku dzierżawione są od PKP dwa 
pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn i toaletę oraz jest podpisana umowa na korzystanie z 
energii  elektrycznej. Przejęcie dodatkowych pomieszczeń i  terenu jest  konieczne do poszerzenia 
działalności stowarzyszenia. Pan Prezes zadeklarował, że po przejęciu terenu przez stowarzyszenie, 
dworzec  Pilchowice  -  Zapora   zachowa  swoje  funkcje  ,  które  będą  wzmocnione  o  elementy 
turystyczne. Stowarzyszenie sprawuje opiekę nad tym terenem dbając o stan bezpieczeństwa, jednak 
kradzieży  i  aktów  wandalizmu  nie  daje  się  całkowicie  wyeliminować.  Wiata  dworca  zostanie 
odremontowana. Planowane jest zainstalowanie  informacji turystycznej, mapek i opisów. Zapewnił, 
że  stowarzyszenie  działa  od  lat  i  nie  ma  problemów  finansowych,  a  celem  statutowym  jest 
integracja lokalnej społeczności oraz szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie. 

Pan  Burmistrz  dodał,  że  obiekt  został  wpisany  do  rejestru  zabytków  co  zwiększa  szanse  na 
pozyskanie środków zewnętrznych na remonty . Pozostawienie terenu w zarządzie PKP doprowadzi 
do całkowitej ruiny. Przekazanie obiektu odpowiedniemu zarządcy przyczyni się do jego  rozwoju
 i zwiększy walory turystyczne całej gminy.

Pani Przewodnicząca podziękowała za wystąpienie prezesowi stowarzyszenia i udzieliła głosu Panu 
Czesławowi Romaniukowi Kierownikowi SPZOZ we Wleniu . 

Pan doktor  przedstawił  bardzo trudną sytuację  personalną  w ośrodku zdrowia we Wleniu.  Pani 
doktor  Kamer  przebywa   na  zwolnieniu  lekarskim  do  końca  stycznia  ,  a  doktor  Kuklińska 
dotychczas  nie wypowiedziała się co do dalszej pracy w ośrodku, po zmianie umowy o pracę na 
umowę  zlecenie.  Przychodnia   zabiega  o  zatrudnienia  lekarza  pediatry.  Na  razie  sytuacja 
beznadziejna. Na zadane pytania   Pan doktor odpowiedział , że poradnia ginekologiczna zacznie 
działać od początku nowego roku. Niewielki rejon nie pozwala na zatrudnienie drugiego lekarza  
w pełnym wymiarze godzin. Pomimo trudności wszyscy chorzy są przyjmowani.  

Ad.3.
Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z trzydziestej drugiej  Sesji Rady 
Miasta i Gminy Wleń z dnia 11 września  2013r.

 Protokół przyjęto większością  głosów przy jednym wstrzymującym się.

Ad.4.
Pan Burmistrz złożył sprawozdanie z działalności między sesjami.
16.09.13 – spotkanie z przedstawicielami Euroregionu Nysa w sprawie założenia wspólnej polsko-
czeskiej strony internetowej
22.09.13 – spotkanie organizatorów obchodów 800 lecia Wlenia 
28.09.13 – odbyła się impreza pn. „Dary Lasu” w Lwówku Śl. 
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24.09.13 – gala laureatów szkół powiatu Lwóweckiego
29.09.13 – rajd młodzieży kuratoryjnej, którego zakończenie przypadło w naszej gminie.
29.09.13– zebranie wiejskie w Łupkach na którym omawiano ważne dla wsi tematy oraz poruszono 
problem z komunikacją autobusową na terenie gminy. Z powodu zmiany przepisów autobusy nie 
mogą zatrzymywać się na niektórych przystankach, co uniemożliwia wielu mieszkańcom gminy 
dojazd do szkoły i pracy Trwają  rozmowy i uzgodnienia, obecnie na szczeblu wojewódzkim, aby 
jak najszybciej przywrócić poprzedni rozkład jazdy. 
08.10.13 – podpisaliśmy porozumienie z ZIT  Aglomeracji  Jeleniogórskiej  w sprawie przyszłych 
środków unijnych 
09.10.13 – komisja z nadleśnictwa badała możliwość usunięcia drzew wokół zamku
10.10.13  -  spotkanie  z  przedstawicielami  TAURON  w  sprawie  odnawialnych  źródeł  energii 
elektrycznej
13.10.13 – odbył się korowód historyczny na zamek i  msza św. w kościółku Świętej Jadwigi
14.10.13 – w Zespole Szkół odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji.
15.10.13  –  na  Uniwersytecie  Ekonomicznym w  Jeleniej  Górze  uczestniczyłem w   sympozjum 
dotyczącym środków unijnych z nowego okresu  
18.10.13 - odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów w szkole w Pilchowicach
19.10.13 – turniej tańca nowoczesnego we Wleniu
22.10.13  –  posiedzenie  komisji  bezpieczeństwa  w  Starostwie  Lwóweckim  m.in.  burzliwie 
omawiany temat przystanków autobusowych
24.10.13  –  w  obecności  konserwatora  zabytków  dokonano  wstępnego  odbioru  budynków  po 
rewitalizacji we Wleniu oraz drogi w Pilchowicach.
25.10.13 – posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ 
26.10.13 – turniej piłki ręcznej uczniów szkół podstawowych
29.10.13 – spotkanie z projektantem i dyrektorami szkoły i przedszkola w sprawie budowy stołówki 
przy zespole szkół.  Niezbędne  jest  dokonanie  zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego.  Rozbudowa  jest  konieczna  z  powodu  planowanego  przeniesienia  siedziby 
przedszkola do budynku szkoły. 
31.10.13 – spotkanie Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych
Pan Burmistrz opowiedział o akcji gaszenia  lasu przy jeziorze Pilchowickim, którego przyczyną 
było  ognisko  rozpalone  nad  brzegiem  jeziora   najprawdopodobniej  przez  wędkarzy  i  wyraził 
zaniepokojenie ogromem  zaśmiecania terenu wokół jeziora.
06.11.13-  rozmowy  z  kierownikiem  ZOZ  Lwówek  Śląski  w  sprawie  możliwości  zakupienia
 w ramach programu , szczepionek przeciw rakowi szyjki macicy dla dziewczynek z terenu gminy. 
Akcja objęłaby 22 dziewczynki. Koszt dla gminy to ok. 7 tys. zł.
07.11.10 – odbyły się posiedzenia komisji stałych rady
08.11.13-  podpisaliśmy  aneks do umowy na rewitalizację Wlenia i złożyliśmy wniosek o wypłatę 
zaliczki na poczet tego zadania
08.11.13 – podpisaliśmy akt  notarialny na przejęcie działki o pow. 0,45 ha w Radomicach pod 
budowę świetlicy. Została złożona deklaracja , że do 2018 roku obiekt zostanie wybudowany.
08.11.13  –  oficjalne  otwarcie  obwodnicy  Wlenia.  Na  początku  i  na  końcu  obwodnicy  będą 
ustawione potrójne latarnie.
Odbyły  się  uroczyste  obchody  Dnia  Odzyskania  Niepodległości   przez  Polskę.  
Kończy się  rewitalizacja  Wlenia  oraz   remont  zamku i   budowa  marketu  DINO. Zakończono 
budowę drogi dojazdowej wokół cmentarza w Pilchowicach . Trwają remonty dróg w Marczowie 
i Modrzewiu. Jest szansa, że we Wleniu obok  DINO powstanie myjnia samochodowa.

Radni nie zgłosili zapytań odnośnie wystąpienia Pana Burmistrza.

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę. 
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Ad.5.
Pani Skarbnik Maria Gierczyk zreferowała pokrótce wykonanie budżetu za I półrocze. Dochody 
budżetowe zostały wykonane w 46 %, a wydatki budżetowe zrealizowano w 48 %. Niepokojące są 
wpływy do budżetu gdyż nie ma sprzedaży majątkowych. Przełoży się to na realizacje wydatków. 
Niektóre  trzeba będzie przenieść na przyszły rok. 

Radni nie zgłaszali zapytań do przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

Ad.6.
Pani Agnieszka Marceluk Inspektor ds. Oświaty  wobec braku pytań do przedłożonej informacji 
oświatowej dodała,  że  przedstawione materiały należy uzupełnić o kwotę 42 tys. zł wydatkowaną 
na dopłaty do pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznych przedszkolach poza gminą.

Radny Grzegorz Skrobuk zapytał o przyczyny braku oświetlenia boiska „Orlik”.

Pan Wiesław Gierczyk Dyrektor Zespołu Szkół odpowiedział,  że jest to spowodowane skargami 
okolicznych  mieszkańców na  uciążliwość   oświetlenia,  które  jest  bardzo  jasne.   Podkreślił,  że 
boisko jest bardzo dobrze wykorzystywane.

Ad.7.
Radny  Maciej  Rybiałek  zapytał  jaki  jest  los  petycji  mieszkańców  w  sprawie   przeniesienia 
przystanku PKS z ulicy Jana Pawła we Wleniu.

Pan Burmistrz odpowiedział, że dobrym miejscem  będzie  plac koło nowego marketu DINO, który 
zostanie  przystosowany  na  potrzeby  przystanku  PKS  i  wówczas  stare  przystanki  zostałyby 
zlikwidowane.

Pan Burmistrz zwrócił się do Radnych z zapytaniem , czy ma zwrócić się do starostwa o likwidację 
przystanku. Radni potwierdzili.

Radny  Łukasz  Markowski  zwrócił  się  do  rady  o  jednoznaczne  zajęcie  stanowiska   w  kwestii 
przeniesienia przedszkola do budynku szkoły.

Pan  Wiesław  Gierczyki  Dyrektor  Zespołu  Szkół  we  Wleniu  powiedział,  że  przeniesienie 
przedszkola jest bardzo realne, gdyż szkoła ma niewykorzystane pomieszczenia. Problemem jest 
brak stołówki. Wybudowanie nowego obiektu  spowodowałoby znaczne polepszenie dożywiania 
uczniów,  którzy  ze  względu  na  obecną  lokalizację  nie  korzystają  z  posiłków.  Bardzo  zły  stan 
techniczny  budynku  przedszkola  został  potwierdzony  przez  kontrole  i   komisje.   Nie  należy 
przedłużać tego procesu i przenieść  przedszkole od września 2014 roku.

Radny Grzegorz Skrobuk zapytał o przekazywanie informacji gminnych poprzez sms .

Pan Marcin Fluder odpowiedział,  że zakończono współpracę z dotychczasową firmą. Podpisana 
zostanie  umowa  z  nowym  operatorem  ,  który  będzie  tańszy,  a  zarządzanie  wiadomościami 
łatwiejsze.

Radny Stanisław Malinowski – zapytał jakie są zamiary w stosunku do budynku kolejowego na 
ulicy Chopina we Wleniu.

Pan Burmistrz odpowiedział,  że trwa proces przejmowania terenów dworców PKP przez gminę. 
Przy  okazji spotkania z przedstawicielami kolei  będzie poruszony temat tej nieruchomości.
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Ad 8.1.
Pani    Maria  Gierczyk    przedstawiła   zmiany  do  budżetu.  Zwiększenie  planu  dochodów  
o kwotę  41.589,50 zł . Jest to dotacja celowa na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu 
sołeckiego  w  2012  roku  oraz  subwencja  oświatowa  na  dofinansowanie  likwidacji  szkód
w placówkach  oświatowych  wywołanych  zdarzeniami  losowymi.  Zwiększenie  planu  wydatków 
budżetowych o kwotę 41.589,50 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez 
urząd Miasta i Gminy Wleń oraz malowanie pomieszczeń szkoły. Zmniejsza się plan wydatków 
budżetowych o kwotę 150 tys. zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu. 

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

Ad.8.2.
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  zmiany  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  są  urealnieniem 
wydatków wynikających ze zmian w uchwale budżetowej.

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 zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń ( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Ad  8.3.
Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowisko komisji rady, która wnioskuje o przedłużenie 
terminu dzierżawy nieruchomości na trzy lata.

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

Rada w obecności 13  Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu 
dzierżawy nieruchomości ( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

Ad.8.4.

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

„za” głosowało 10 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymało się” - 3 radnych

Rada większością głosów   podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości (załącznik nr 7 do nin. protokołu).

Ad.8.5.
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.
„za” głosowało 11 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymało się” - 2 radnych
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Rada w obecności  13  Radnych – większością  głosów   podjęła  uchwałę w sprawie  określenia 
stawek podatku od środków transportowych. (załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.8.6.
Pani  Przewodnicząca  Rady  oznajmiła,  że   Komisja  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i 
Bezpieczeństwa  wraz  z  Komisją  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  wystąpiły
o  zmniejszenie  opłaty  za  posiadanego   psa  do  kwoty  50  zł  rocznie  i  poddała  pod  głosowanie 
przyjęcie wniosku.

„za” głosowało 10 radnych, „przeciw” -3 radnych, „wstrzymało się” - 0 

Wniosek został przyjęty większością głosów. 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania 
psów w wysokości 50 zł za każdego psa.

„za” głosowało 10radnych, „przeciw” - 3 radnych,  „wstrzymało się” -0

Rada  w obecności  13   Radnych  –  większością  głosów  podjęła  uchwałę  w  sprawie  opłaty  od 
posiadania psów ( załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Pani  Przewodnicząca  Rady  wyjaśniła,  że   Komisja  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa
i  Bezpieczeństwa  wraz  z  Komisją  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  wystąpiły
o obniżenie średniej ceny skupu  żyta do kwoty 65,00 zł za 1 dt   i wobec braku dyskusji  poddała  
pod głosowanie przyjęcie uchwały

„za” głosowało 11 radnych, „przeciw” - 0  „wstrzymało się” - 2 radnych

Rada w obecności  13   Radnych – większością  głosów   podjęła  uchwałę  w sprawie  obniżenia 
średniej  ceny skupu żyta  jako podstawy obliczania  podatku  rolnego  dla  Miasta  i  Gminy Wleń 
(załącznik nr  10 do nin. protokołu).

Ad .8.7
Pani Agnieszka Marceluk Inspektor ds. Oświaty wyjaśniła, że w przedłożonym projekcie uchwały 
który otrzymali radni nastąpiła zmiana.  W art. 6 „formy współpracy” został dopisany punkt: umowy 
o  wykonywanie  inicjatywy  lokalnej.  Na  spotkaniu  konsultacyjnym  zgłoszono  potrzebę 
uszczegółowienia kryteriów oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów. W związku
z  tym  w  regulaminie  pracy  komisji  konkursowej  w  pkt.  12  dopisano  „  w  przypadku  klubów 
sportowych  -  ilość  sekcji  i  poziom  rozgrywek”.  Pani  Marceluk  odczytała  protokół
z przeprowadzonych konsultacji.

Komisja  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw  Społecznych  ,  Kultury  i  Sportu  pozytywnie  zaopiniowała 
zmieniony projekt uchwały.

Wobec braku dyskusji Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada w obecności  13  Radnych –  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w sprawie  przyjęcia  Programu 
współpracy  Miasta  i  Gminy  Wleń  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku  ( załącznik nr 11 do nin. protokołu).
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Pani Przewodnicząca Rady oznajmiła, że komisje stałe rady wydały pozytywną opinię do projektu 
uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości we Wleniu.

Radca Prawny Pan Roman Słomski  zgłosił konieczną poprawkę w projekcie uchwały  w  zapisie 
treści paragrafu pierwszego polegającą na zmianie zapisu: „ postanawia się wystąpić o” na zapis: 
„ wyraża się zgodę na”.

 Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada w obecności 13 Radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia 
nieruchomości   ( załącznik nr 12 do nin. protokołu).

Pani Przewodnicząca Rady oznajmiła, że komisje wydały pozytywną opinię do projektu uchwały
 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Pilchowicach

Pan Radca Prawny zgłosił poprawkę  w  zapisie treści paragrafu pierwszego polegającą na zmianie 
zapisu: „ postanawia się wystąpić o” na zapis: „ wyraża się zgodę na”.

Pani  Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  podjęcie  uchwały  z  poprawką  w  zapisie  treści 
paragrafu pierwszego polegającą na zmianie zapisu: „ postanawia się wystąpić o” na zapis: „ wyraża 
się zgodę na”.

Rada w obecności 13 Radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia 
nieruchomości   ( załącznik nr 13 do nin. protokołu).

Ad.9.
Pani  Przewodnicząca  Rady  oznajmiła,  że  urząd  skarbowy  analizując  oświadczenia  majątkowe 
Radnych  dopatrzył  się  niewielkich  błędów  .  Uwagi  należy  wziąć  pod  uwagę  przy  składaniu 
oświadczeń w przyszłym roku.
Pan Burmistrz zwrócił się do Radnych o zajęcie jednoznacznego stanowiska w kwestii przekazania 
obsługi wodociągów i kanalizacji do spółki „Izery” z Lubomierza.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza , aby z dniem 1 stycznia 2014r. 
przekazać wodę  i kanalizację do „Izer”.

„Za” przekazaniem głosowało – 10 Radnych,  „przeciw” – 1 Radny,  „wstrzymało się” - 2 Radnych

Pan  Burmistrz  poprosił  Radnych  o  zajęcie  jednoznacznego  stanowiska  w  kwestii  zakupu 
szczepionek przeciw rakowi szyjki macicy.

Za” głosowali wszyscy Radni.

Pan  Zdzisław  Kostka  Dyrektor  KZOM  we  Wleniu  zaproponował,  aby  wraz  z  wodociągami
 i kanalizacją przekazać obsługę wleńskiej kotłowni. Odejście wszystkich pracowników do spółki 
uniemożliwi obsługę kotłowni.

Pan Burmistrz odparł, że po  podliczeniu sezonu grzewczego, kotłownia również będzie przekazana. 

Pani Anna Komsta Dyrektor OKSIT we Wleniu przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności 
ośrodka kultury.
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Mieszkanka  Marczowa  zaapelowała  o  pilne  przeprowadzenie  remontu  drogi  dojazdowej  do  jej 
posesji. Jako rodzina wielodzietna nie może normalnie funkcjonować.

Pan Burmistrz  wyjaśnił, że remont między innymi tej drogi będzie wpisany do budżetu na przyszły 
rok.

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

      Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Wleń
                   /-/
     Katarzyna Kotołowska
    

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad 
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