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

         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia  30 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
6. Sekretarz Miasta i Gminy Wleń Pan Marcin Fluder

Ustawowy skład Rady – 15 radnych

W obradach uczestniczyło13 Radnych. Nieobecny Radny Paweł Zamożniewicz oraz Radny Marek 
Koczarski.

Obrady trzydziestej  piątej   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:
Tematy :

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXV Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV 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 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń. 
6.3.  Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014r.

• odczytanie projektu uchwały budżetowej,
• odczytanie opinii poszczególnych komisji rady,
• odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej prze przewodniczącego 

komisji właściwej do spraw budżetu,
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o 

prognozie długu,
•  dyskusja nad projektem uchwały,
• głosowanie nad całością uchwały            
7. Sprawy różne.

Ad.1.
Zrealizowano.
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Ad.2.   

Pani Przewodnicząca odczytała porządek posiedzenia i zapytała czy są uwagi.
Pan Burmistrz zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad podjęcia dwóch uchwał tj. w sprawie 
zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej działki nr 194 o pow. 0,03 ha położonej w 
Bełczynie oraz w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Bełczyna.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie  porządku obrad do którego dodano 
podjęcie dwóch uchwał. Punkt 6. podjecie uchwał  przedstawia się następująco:
6.1. W sprawie  zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej działki nr 194 o pow. 0,03 
ha położonej w Bełczynie.
6.2. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok.
6.3 W sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń. 
6.4.  Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014r.
6.5  W sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Bełczyna.

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany do porządku obrad.

Głos zabrał   Starosta Lwówecki Pan Józef Mrówka, który zdał sprawozdanie z działań powiatu
w mijającym 2013 roku. Podkreślił, że był to rok w którym wykonano bardzo dużo, kosztownych 
inwestycji. Przy pomocy  lasów państwowych i firm prywatnych udało się wyremontować wiele 
dróg.  Pan  Starosta  podziękował   przedstawicielom   gminy  za  współfinansowanie  budowy 
obwodnicy  Wlenia.  Pan  Starosta  podkreślił,  że  zła  kondycja  finansowa  powiatu  wynika  z 
ogromnego zadłużenia zaciągniętego przez poprzednich włodarzy . Przez najbliższe 10 lat będzie 
spłacany dług w wysokości 2 milionów złotych rocznie.
Pan  Starosta  podziękował  za  dobrą  współpracę  z  Gminą  Wleń.  .  Przekazał  na  ręce  Pani 
Przewodniczącej  Rady  figurę  bobra  jako  symbol  Powiatu  Lwóweckiego,  dla  Pana  Burmistrza 
statuetkę, a dla pozostałych radnych broszurę  promującą powiat.

Ad.3.

Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z trzydziestej czwartej   Sesji 
Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 grudnia   2013r.

 Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.
Pan Burmistrz złożył sprawozdanie z działalności między sesjami.
17.12.13-  został złożony wniosek do TAURON-u o dofinansowanie obchodów 800 lecia;
19.12.13 – dokonano kontroli wykonania dróg ze środków popowodziowych w Łupkach, Kleczy
 i Marczowie;
19.12.13 –  Pan Burmistrz uczestniczył  w spotkaniu opłatkowym z Biskupem Cichym  w Złotoryi;
20.12.13 – odbyły się uroczyste „Jasełka” w Zespole Szkół;
23.12.13 – podpisano akt  notarialny z  właścicielami ostatniego mieszkania w budynku na rogu 
Placu  Bohaterów Nysy  we Wleniu.
23.12.13 – odbyły się  odbiory zakończonych inwestycji tj. piąty etap remontu zamku oraz remont 
kościoła w Bystrzycy wcześniej remont dachu kościoła w Radomicach.
Pan Burmistrz  przedstawił inwestycje wykonane w 2013 roku tj. budowa nowego ośrodka zdrowia 
we Wleniu – koszt 1mln zł udział gminy 490tys. zł, remonty dróg na wartość 1mln.400tys – udział 
gminy  ok.  500  tys.zł.  ,  remont  zamku  na  wartość  404  tys.zł.  w  tym  udział  gminy  83  tys.zł, 
rewitalizacja  Wlenia ok.  1  mln.  zł  – udział  gminy ok.  200 tys.  zł,  remont budynku OKSiT we 
Wleniu na wartość 362 tys. w tym gminy 185 tys.zł, odrestaurowanie zegara ratuszowego koszt  
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34 tys.zł w tym wkład gminy 10 tys.zł.  Remont świetlicy w Strzyżowcu – 30tys.zł w tym wkład  
gminy 9tys.zł.  Wykonano wiele dróg np. w Pilchowicach w stronę Maciejowca, w Nielestnie za 
lasem. Wyremontowano most w Strzyżowcu i Nielestnie oraz przepusty. Wybudowano  obwodnicę 
miasta  za   2mln.600tys.zł.  Powstał  market  DINO.  Ogółem  w  Gminie  Wleń  w  2013  roku 
zainwestowano około 10 milionów złotych. W celu poprawy kondycji finansowej gminy została 
podjęta decyzja o restrukturyzacji  zakładu komunalnego. Pan Burmistrz podkreślił, że od nowego 
roku ceny na dostawę wody i odbiór nieczystości nie ulegną zmianie.

Radni nie zgłosili zapytań odnośnie wystąpienia Pana Burmistrza 

Ad.5.
Radny  Stanisław  Malinowski  zwrócił  uwagę,  że  od  strony  nowej  obwodnicy   należy  usunąć 
zgromadzone śmieci , a także rozwiązać problem znajdującego się tam i bardzo widocznego   rejonu 
spotkań osób spożywających alkohol. Pobocze obwodnice jest bardzo zanieczyszczone odchodami 
psów,   gdyż  nie  ma  tam  zainstalowanych  pojemników  na  odchody.  Pan  radny  zwrócił  się  
o egzekwowanie zakazu strzelanie z petard przed świętami.

Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  gmina  ma  tylko  jednego  strażnika  miejskiego  i  nie  jest  możliwa 
interwencja o każdej porze i na każde wezwanie. Pojemniki na odchody psów zostały zakupione 
przez gminę i będą rozwieszone.

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

Ad 6.1.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że zmiana treści uchwały jest spowodowana sugestią pani notariusz i polega 
na doprecyzowaniu zaistniałych okoliczności. Przypomniał, że  sprawa dotyczy współwłasności z 
osobami fizycznymi działek na których znajduje się świetlica wiejska w Bełczynie.

Pani Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
„za” - 13 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” -  0

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  4 do nin. protokołu).

Ad.6.2.
Pani Skarbnik  wyjaśniła, że są ta zmiany tak zwane czyszczące do uchwały budżetowej i polegają 
na przeniesieniach wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
Ostatecznie po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 13.414.128,03 zł. Plan wydatków 
budżetowych wynosi 13.714.594,96 zł.

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” - 13  Radnych,  „przeciw”-0, „wstrzymał się” - 0

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 Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną  opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wleń  ( załącznik nr 6 do nin. protokołu) 
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oraz pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że Wieloletnia  Prognoza Finansowa  została sporządzona do 2018 roku 
ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty.

Pani Przewodnicząca Rady  wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

„za” - 13 Radnych,  „przeciw”-0  , „wstrzymał się” - 0

Rada w obecności 13 Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń ( załącznik nr 7 do nin. protokołu).

Ad.6.4.
Pani  Skarbnik  przed  odczytaniem uchwały  budżetowej  wyjaśniła,  że  obecna  treść  uchwały   w 
stosunku do przedłożonego projektu różni się trzema pozycjami, które wynikły na skutek ważnych 
zdarzeń  finansowych  zaistniałych  w  IV  kwartale,   mających  wpływ  na  budżet  2014  roku  tj. 
konieczność zaciągnięcia kredytu w kwocie 300 tys. zł, zmiana w załączniku dotyczącym zakładu 
budżetowego  wynikająca   z  reorganizacji  oraz  zmiana  w załączniku inwestycyjnym dotycząca 
zakupu  kosiarki  dla  klubu  sportowego.  Następnie  Pani  Skarbnik  odczytała  projekt  uchwały 
budżetowej.
Pani  Przewodnicząca  Rady  zwróciła  się  do  przewodniczących  komisji  o  odczytanie  opinii  
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Radny  Maciej  Rybiałek  odczytał  pozytywną  opinię   Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu .

Radny Zbigniew Lebiedź odczytał pozytywna opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 
Bezpieczeństwa.

Radny Andrzej Czapski Przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał również pozytywną opinię 
zbiorczą o projekcie budżetu.
 
Pani Przewodnicząca Rady  przedstawiła pozytywna opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej 
( załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Pani Przewodnicząca Rady  wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

„za” -13  Radnych,  „przeciw”- 0  , „wstrzymał się” - 0

Rada w obecności 13 Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę budżetową Miasta i Gminy Wleń na 
2014 rok ( załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Ad.6.5.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Bełczyna  wiąże  się  z  złożeniem  wniosku  na  pozyskanie  środków  zewnętrznych  na  remont 
budynku  ,świetlicy  wiejskiej  w  Bełczynie.  Plan  odnowy  jest  integralną  częścią  dokumentacji 
składanej do Urzędu Marszałkowskiego.

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

Rada w obecności 13  Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie  zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Bełczyna”.( załącznik nr 10 do nin. protokołu).
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Ad.7.

Pani Przewodnicząca Rady podziękowała za współpracę w mijającym roku i złożyła życzenia na 
nowy rok.

Pan Burmistrz również złożył życzenia noworoczne.

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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