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

         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia  16 grudnia  2013

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

Ustawowy skład Rady – 15 radnych

W obradach uczestniczyło13 Radnych,  nieobecny Radny Paweł Zamożniewicz oraz Radna Grażyna 
Tomoń

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

Pani  Przewodnicząca Rady po powitaniu radnych otworzyła obrady,   stwierdzając na podstawie 
listy obecności, że jest wymagane quorum do podejmowania decyzji.
Pani Przewodnicząca odczytała porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXIV Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII 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 uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok.
6.3. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
6.4. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6.5. W sprawie zniesienia  współwłasności nieruchomości zabudowanej działki nr 194   o 
pow. 0,03 ha położonej w Bełczynie.
6.6. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na rok 2014.
6.7. W sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta   i 
Gminy Wleń na lata 2014-2015

7. Sprawy różne.

Ad.1.
Zrealizowano.
Ad.2.   

Pani Przewodnicząca odczytała porządek posiedzenia i zapytała czy są uwagi.
Pan Burmistrz zwrócił się o włączenie do porządku obrad wystąpienia Dyrektor OKSiT we Wleniu 
Pani Anny Komsty.
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Pani  Przewodnicząca  i  pozostali  radni  zdecydowali,  że  Pani  Dyrektor  zabierze  głos  w podczas 
realizacji ostatniego punktu posiedzenia tj. w sprawach różnych..
Ad.3.
Pani   Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie  protokołu z  trzydziestej  trzeciej   Sesji 
Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 13  listopada   2013r.

 Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.
Pan Burmistrz złożył sprawozdanie z działalności między sesjami.
20.11.13.- posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia . Bezrobocie w powiecie Lwóweckim wynosi 
                 24,9%  to jest 3.866 bezrobotnych. W województwie Dolnośląskim wynosi 12,8%.
21.11.13 – odbył się ostateczny odbiór inwestycji rewitalizacji miasta
27.11.13  –  posiedzenie  komitetu  organizacyjnego  obchodów 800  lecia  Wlenia.  Między innymi 

dokonano wyboru logo tego wydarzenia 
28.11.13. - został złożony wniosek na kanalizację drugiej strony Wlenia . Inwestycje  finansowane z 

nowego  rozdania  środków  unijnych  będą  dofinansowywane  w  85%  brutto  ,  przy 
obecnych 70% netto.

04.12.13 - -spotkanie na zamku w kwestii odsłonięcia wieży. Jest zgoda na całkowite wycięcie  
                   12 drzew i częściowe przycięcie korony u trzech drzew.
06.12.13 – nastąpił odbiór trzech dróg wyremontowanych ze środków popowodziowych.

Radni nie zgłosili zapytań odnośnie wystąpienia Pana Burmistrza 

Ad.5.
Radny Łukasz Markowski  zaproponował, aby przy okazji obchodów 800 lecia Wlenia wyczyści 
pomnik gołębiarki.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest rozważana taka możliwość, ale należy wykonać to bardzo ostrożnie 
gdyż poprzednie, mechaniczne czyszczenie uszkodziło figurę.

Radny Marek Koczarski  zwrócił  się  o  wyjaśnienie  szczegółów umowy dotyczącej  przekazania 
wody i ścieków dla spółki Izery.

Pan Burmistrz odpowiedział, że obecnie trwa inwentaryzacja majątku w zakresie dostawy wody  
i odbioru ścieków. Od nowego roku  ze spółką „Izery” zostanie  podpisana umowa dzierżawy na 
wykorzystywanie tej infrastruktury. Wszyscy fizyczni pracownicy oraz dwie osoby z biura zakładu 
komunalnego od nowego roku zostają zatrudnieni  w spółce „Izery”.

Pani  Iwona  Kobierecka  sołtys  Modrzewia  zapytała  dlaczego  droga  osiedlowa  w  Modrzewiu, 
systematycznie zalewana nie została zgłoszona do remontu w ramach środków popowodziowych.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to kwestia priorytetów i gmina nie może zgłaszać zbyt wielu 
dróg.

Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała  wniosek  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  w  sprawie 
opracowania  regulaminu  dofinansowywania   mieszkańcom  gminy  podejmowanych  działań 
proekologicznych  tj.  w  zakresie  montowania  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  ogrzewania 
ekologicznego oraz kolektorów słonecznych.

Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  temat  został  wywołany  przez  prośbę  mieszkanki  Wlenia  
o  dofinansowanie  założonego  w  mieszkaniu  ekologicznego  ogrzewania.  Obecnie  obowiązujący 
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regulamin  określa  zasady  dopłaty  tylko   do  przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  Należy 
opracować  poszerzony  zakres dofinansowania dla mieszkańców do działań proekologicznych.

Pani Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę, po której na obrady wrócili wszyscy obecni radni.

Ad 6.1.
Pani    Maria  Gierczyk    przedstawiła   zmiany  do  budżetu.  Zwiększenie  planu  dochodów  
o  kwotę   53.690,17 zł  .  Składa  się  na  to  przyznana  subwencja  oświatowa  na  wypłatę  odpraw 
emerytalnych dla nauczycieli oraz przyznane dofinansowanie do rewitalizacji Wlenia. Zwiększenie 
planu  wydatków  budżetowych  o  kwotę  53.690,17  zł  z  przeznaczeniem  na  wypłatę  dodatków 
mieszkaniowych w gminie.

Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego do projektu  uchwały i  wobec  braku dyskusji  poddała  pod głosowanie  podjęcie 
uchwały.
„za” - 12 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” -  Radny Marek Koczarski l

Rada w obecności 13 Radnych –  większością głosów  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  wyjaśniła, że zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 300 tys. zł z tytułu 
dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, zadanie związane  
z remontem ratusza zostało przesunięte na 2014rok oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób 
prawnych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego do projektu  uchwały i  wobec  braku dyskusji  poddała  pod głosowanie  podjęcie 
uchwały.
„za” - 12 Radnych,  „przeciw”- Radny Marek Koczarski , „wstrzymał się” - 0

Rada w obecności 13 Radnych –  większością głosów  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 Skarbnik wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są konsekwencją zmian w 
uchwale budżetowej.

Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego do projektu  uchwały i  wobec  braku dyskusji  poddała  pod głosowanie  podjęcie 
uchwały.

„za” - 12 Radnych,  „przeciw”-0  , „wstrzymał się” - Radny Marek Koczarski

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

Ad.6.4.
Pani  Skarbnik wyjaśniła,  że  zaciągnięty w bieżącym roku kredyt  w kwocie 300tys.  Zł  zostanie 
spłacony w 2014 roku ze środków unijnych.

Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
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Gospodarczego do projektu  uchwały i  wobec  braku dyskusji  poddała  pod głosowanie  podjęcie 
uchwały.

„za” - 10 Radnych,  „przeciw”- Radna Ewelina Wójcik  , „wstrzymał się” - Radny Marek Koczarski 
i Radny Grzegorz Skrobuk

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

Ad.6.5.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa  do projektu uchwały i poddała pod głosowanie podjecie uchwały.

Rada  w  obecności  13   Radnych  –  jednogłośnie   podjęła  uchwałę  w  sprawie  zniesienia 
współwłasności nieruchomości zabudowanej działki nr 194   o  pow. 0,03 ha położonej w Bełczynie.
( załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.6.6.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  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  uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na rok 
2014 ( załącznik nr 9 do nin. protokołu)..

Ad.6.7.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  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  uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta   i Gminy Wleń na lata 2014-2015 ( załącznik nr 
10 do nin. protokołu)..

Ad.7.
Dyrektor  OKSiT we  Wleniu   Pani  Anna  Komsta   zwróciła  się  do  zebranych,  a  zwłaszcza  do 
sołtysów  z  prośbą  o  zaangażowanie  się  w  sprawy organizacyjne  obchodów  800  lecia  Wlenia. 
Impreza nie dotyczy wyłącznie miasta lecz całej gminy. Zgłasza się wielu gości , którym miasto nie 
jest w stanie zapewnić bazy noclegowej stąd prośba do sołtysów o rozpoznanie takich  możliwości 
w sołectwach. Poprosiła  również  sołtysów o zgłaszanie ciekawych miejsc i wyjątkowych osób . 
Wszystko  to  ma  posłużyć  wzbogaceniu  obchodów  jubileuszu  miasta.  Zaprosiła  wszystkich  na 
następne spotkanie organizacyjne na dzień 14 stycznia 2014 roku.

Radny Łukasz Markowski zaproponował, aby w związku z obchodami 800 lecia miasta zasadzić w 
odpowiednim  miejscu  młode  drzewko  brzozy.  Stare  drzewo  rosnące  pod  budynkiem  ratusza 
uszkadza mury i blokuje budowę podjazdu dla niepełnosprawnych więc należy je wyciąć.

Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła problem zmiany kursu pociągu z Wlenia z godziny 8.40 na 
godzinę 11-tą .  
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Wszyscy  Radni  wyrazili   opinię,  że  należy  wystąpić  do  Marszałka  Dolnośląskiego  z  petycją
o przywrócenie poprzedniego rozkładu jazdy pociągów.

Radny Marek Koczarski zapytał Burmistrza na ile prawdą jest wycofanie się kolei z przekazania 
nieruchomości.

Pan Burmistrz odpowiedział, że pomimo wcześniejszych obietnic przedstawiciele kolei wycofali się 
z przekazania gminie nieruchomości we Wleniu i w Pilchowicach.

Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała  pism  Fundacji  „EKO  TEXTIL”  pt:”Rower  dla  każdego 
dziecka  niepełnosprawnego”,  pismo  Łukasza  Kozłowskiego  z  prośba  o  możliwość  ustawienia 
pojemników na odzież używaną, pismo od Automobilklubu Karkonoskiego w sprawie wyrażenia 
zgody  na  przeprowadzenie  odcinka  specjalnego  rajdu  w  maju  2014  roku  oraz  apel  do  władz 
samorządowych skierowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

Pani  Anna Komsta zaprosiła  wszystkich do  odwiedzenia „Jarmarku adwentowego” w niedziele
22 grudnia na placu ratuszowym we Wleniu.

Pani Przewodnicząca Rady złożyła wszystkim życzenia wesołych świąt.

Pan Burmistrz również złożył życzenia wesołych świat.

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

       Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Wleń
               /-/
    Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad 
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