
                                                                                                        
               P R O T O K Ó Ł   Nr  XXXVI/14      

         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia  24 lutego 2014r.

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 uczestniczyło14 Radnych. Nieobecna Radna Grażyna Tomoń

Obrady trzydziestej  szóstej  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 XXXVI Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV 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 2014 rok.
6.2. W sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny    
       Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu.
6.3. W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
6.4. W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy              
       Wleń na 2014 rok.         
6.5. W sprawie rozpatrzenia skargi.

7. Sprawozdanie  Finansowe  z  wydatków  poniesionych  w  2013  r.  przez  Miejsko-Gminną 
Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

8. Sprawy różne.

Ad.1.
Zrealizowano.

1



Ad.2.   

Pani Przewodnicząca odczytała porządek posiedzenia i zapytała czy są uwagi.
Radni  nie zgłosili zmian do porządku obrad.

Pan  Burmistrz  zaprezentował  zwycięskie  loga  związane  z  obchodami  800-lecia  miasta  Wleń
i wręczył  czek dla Pana Jacka Knapa , który wygrał konkurs na projekt  logo . Drugie miejsce zajął 
Andrzej Górecki, który również otrzymał od Burmistrza czek i gratulacje.

Ad.3.
Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z trzydziestej piątej   Sesji Rady 
Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 grudnia   2013r.
 Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.
Pan Burmistrz powiedział, że z dniem 1 stycznia 2014  przekazano wodociągi i kanalizację pod 
zarząd  międzygminnej   spółki  Izery.  Własnością  gminy  nadal  pozostaje  mienie,   które  będzie 
przynosiło  dochody z tytułu dzierżawy i podatków. Pan Burmistrz zdementował plotki o podwyżce 
cen na wodę i ścieki.
Pan  Burmistrz  złożył  sprawozdanie  z  działalności  między  sesjami  i  wymienił  najważniejsze 
wydarzenia. Odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania jeziora Pilchowickiego, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele dwóch powiatów i czterech gmin. Wypracowano wstępną koncepcję 
na wybudowanie ścieżek wokół jeziora za pozyskane środki unijne. W zespole szkół odbyła się 
gimnazjada  matematyczna,  tym  razem bez  znaczących  osiągnięć  naszych  uczniów.  Odbyły  się 
zebrania  sprawozdawczo wyborcze w gminnych jednostkach OSP. Na spotkaniu  w komendzie 
Powiatowej Policji dokonano oceny stanu  bezpieczeństwa w naszym powiecie, z którego wynika, 
że  powiat  Lwówecki  ma  jedne  z  najniższych  wskaźników  przestępczości  w  skali  całego 
województwa.  Prowadzone  były  rozmowy  w  sprawie  podziału  środków  w  Aglomeracji 
Jeleniogórskiej.  Na  zebraniu  wiejskim w  Strzyżowcu  głównym  tematem  było  oświetlenie  wsi,
 a  także  przygotowania  do obchodów 800 lecia  Strzyżowca.  Na spotkaniu  z  przedstawicielami 
gminnych  klubów sportowych , dokonano ponownego podziału środków finansowych. Odbywają 
się cykliczne spotkania komitetu organizacyjnego obchodów 800 lecia Wlenia. Za pośrednictwem 
posłanki  Czernow  wystąpiono  do  Prezydenta  RP  Bronisława   Komorowskiego  o  objęcie  tej 
imprezy  honorowym   patronatem. Na spotkaniu z wojewódzkim nadzorem budowlanym ustalono, 
że  powiatowy Inspektor  Budowlany wystąpi  do  prokuratury o  zbadanie  zagrożeń budowlanych 
kontrowersyjnego obiektu po tzw. basztowej w rynku Wlenia. Pan Burmistrz  zakomunikował, że 
uczestniczył w pogrzebie Pana Józefa Imiołka z Radomic, który należał do nielicznej już grupy 
kombatantów walczących w pierwszej armii Wojska Polskiego. Po wizycie konserwatora zabytków 
Pana Kapałczyńskiego  uzyskano pozwolenie  na wycinkę  kilkunastu  drzew w rezerwacie  Góra 
Zamkowa w celu odsłonięcia widoku na basztę. Na dalszy remont baszty gmina otrzymała kolejne 
300 tys.zł. Trwa załatwianie środków na kanalizację Wleń – Bystrzyca. Prawdopodobnie jeszcze
w tym roku ruszy ta inwestycja.  Pozyskano środki  na remont budynku ratusza i  obecnie został 
ogłoszony przetarg na  te  roboty.  Pan Burmistrz  przedstawił  zestawienie wykonanych remontów 
cieków wodnych na terenie gminy, których wartość w 2013 roku wyniosła 950 tys.zł.. Odbędzie się 
ostateczna  kontrola  rewitalizacji  Wlenia.  Po  kontroli  nastąpi  zwrot  drugiej  transzy  środków 
finansowych. Przy tej  okazji  Burmistrz złożył  podziękowanie Pani Kibiń,  która przełamała opór 
mieszkańców Wlenia przeciwko rewitalizacji .
Pani Skarbnik przekazała informacje o stanie finansowym KZOM we Wleniu. Na koniec 2013 roku 
należności wynoszą 808 tys.zł, a zobowiązania 570 tys. zł.
Pan Burmistrz zwrócił uwagę na ogromne zobowiązania osób prywatnych wobec KZOM, które się 
przedawniły i nie są możliwe do odzyskania. Nawiązał do zaległości mieszkańców  w opłatach  za 
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odbiór odpadów komunalnych i możliwości ich egzekucji.
Radny Marek Koczarski zapytał skąd gmina weźmie pieniądze na spłatę zobowiązań KZOM.
Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  w  budżecie  nie  ma  zaplanowanych  środków  na  ten  cel. 
Rozwiązanie będzie szukane gdy ostatecznie zapadnie decyzja o likwidacji KZOM. 

Ad.5.
Radny  Marek Koczarski  zwrócił  się  o wyjaśnienie problemu z remontem drogi  z  Tarczyna do 
Bystrzycy, który był zgłaszany wcześniej przez pana Osieckiego.
Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  na  terenie  gminy  jest  wiele  dróg  zaznaczonych  na  mapach  lecz
w rzeczywistości już nie istniejących. Jest mały stopień eksploatacji tej drogi i dróg jej podobnych. 
Należy zwrócić uwagę na gradację potrzeb. Taka inwestycja wymaga nakładu kosztów. Możliwe 
byłoby usunięcie zadrzewienia i gałęzi wystających nad drogę, ale urząd nie ma prawa obcinania 
gałęzi wystających z gruntów prywatnych.
Radny Marek Koczarski zapytał dlaczego nie zostały osadzone krawężniki na ul. Piastowskiej?
Pana Burmistrza odpowiedział, że krawężniki są i czekają na zamontowanie. Remont nie został 
wykonany z powodu braku pracowników.
Pani Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę, po której na obrady wrócili wszyscy obecni radni.

Ad 6.1.
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  gmina  otrzymała  kolejną  pulę  środków  zewnętrznych   na 
dofinansowanie  zadań z zakresu pomocy społecznej. Zwiększenie planu  dochodów budżetowych 
na zasiłki pielęgnacyjne 4.944 zł, na dodatek energetyczny za I kwartał 2.876 zł oraz na realizację 
kolejnego etapu projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  pn.  „Pomagając rodzinie 
wspomagasz społeczność w Gminie Wleń”  na kwotę 109.254,75 zł. Pozostałe zmiany polegają na 
przeniesieniu wydatków  między działami, rozdziałami i paragrafami.
Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego do projektu uchwały i  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
„za” - 14 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” -  0
Rada w obecności 14 Radnych –  jednogłośnie   podjęła uchwałę w sprawie  zmian w uchwale 
budżetowej Miasta i gminy Wleń na 2014 r.( załącznik nr  4 do nin. protokołu).

Ad.6.2.

Pan Burmistrz  wyjaśnił, że po likwidacji  zakładu komunalnego do zagospodarowania pozostają 
sprawy mieszkaniowe, dwa cmentarze,  kotłownia miejska oraz utrzymanie porządku i  zieleni w 
mieście.  Po  zakończeniu  i  rozliczeniu  obecnego  sezonu  grzewczego  kotłownia  może  zostać 
przekazana do spółki Izery. Obsługa cmentarzy zostanie przekazana do wyspecjalizowanej firmy 
bądź pozostanie przy urzędzie. Sprawami dotyczącymi obsługi substancji mieszkaniowej zajmie się 
powołana przy urzędzie komórka. Do utrzymanie porządku i zieleni w mieście alternatywą będzie 
ogłoszenie  przetargu  i  przekazanie  zadań  firmie  zewnętrznej.  Oczyszczalnię  ścieków  przejmie 
spółka Izery. Plac  po zakładzie ewentualnie zostanie  przeznaczony do sprzedaży. Barak po biurze 
KZOM,  przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi można przebudować na siedem mieszkań 
socjalnych, na które w gminie jest duże zapotrzebowanie.  
Radny Marek Koczarski powiedział , że wstrzyma się od głosowania uchwały likwidującej zakład, 
ponieważ  nie  ma  konkretnego  harmonogramu  i  określenia  kto  przejmie   zadania  obecnie 
realizowane przez KZOM.
Pan  Burmistrz  ponownie  przedstawił   koncepcje   dotyczące  przejęcia  zadań  po  likwidowanym 
zakładzie  i  wyjaśnił,  że  przed  podjęciem uchwały  likwidacyjnej   nie  można  było  podejmować 
konkretnych kroków.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa  i  bezpieczeństwa  oraz   Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  do 
projektu uchwały i  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
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„za” - 13  Radnych,  „przeciw”-0, „wstrzymał się” - Radny Marek Koczarski
Rada  w  obecności  13  Radnych  –   większością  głosów  podjęła  uchwałę  w  sprawie  likwidacji 
samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny    Zakład Obsługi Mieszkańców we 
Wleniu ( załącznik nr  5 do nin. protokołu).

Ad  6.3.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa
i Bezpieczeństwa na przedłużenie dzierżawy nieruchomości  na trzy lata.
Pani Przewodnicząca Rady  wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
„za” - 14 Radnych,  „przeciw”-0  , „wstrzymał się” - 0
Rada w obecności 14 Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości ( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

Ad.6.4.
Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Radny Marek  Koczarski odczytał plan kontroli na 2014 rok.
Pani Przewodnicząca Rady  wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
„za” -14  Radnych,  „przeciw”- 0  , „wstrzymał się” - 0
Rada w obecności 14 Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie  zatwierdzenia planu 
kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  i  Gminy  Wleń  na  2014  r.(załącznik  nr  7  do  nin. 
protokołu) 

Ad.6.5.
Radny  Marek  Koczarski  odczytał  opinię  Komisje  Rewizyjnej  uznająca  skargę  mieszkańców 
budynku przy ulicy Dworcowej nr 8  we Wleniu  na dyrektora KZOM we Wleniu za bezzasadną.
Mieszkaniec  budynku  przy ulicy  Dworcowej  8  wyraził  swoje  niezadowolenie  z  powodu  braku 
zainteresowania władz gminy problemem   złego wykonania remontu dachu na ich budynku .
Pani  Przewodnicząca  Rady  wyjaśniła,  że  Rada Gminy nie  jest  kompetentna  w rozwiązywaniu 
problemów  dotyczących prywatnej własności .
Pani Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada w obecności 14  Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi 
( załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.7.
Radni nie zgłosili zapytań do przedłożonego  sprawozdania finansowego z wydatków poniesionych 
przez Miejsko-Gminną Komisję ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2013 roku.( zał. 
nr 9 do nin. protokołu).

Ad.8.
Radny Marek  Koczarski  w imieniu  publiczności  zadał  pytanie  dotyczące   wysokości  podatku  
i  kwoty dzierżawy płaconej przez Izery do gminy.
Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  wysokość  podatku  zostanie  ustalona  na  podstawie  złożonej 
deklaracji , a kwota czynszu dzierżawnego wynosi 6.154 zł.
Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała  pismo  od  Automobilklubu  Karkonoskiego  w  sprawie 
wyrażenia zgody na zorganizowanie odcinka testowego na trasie Strzyżowiec – Pilchowice Zapora
w trakcie planowanego rajdu samochodowego w czerwcu bieżącego roku i zwróciła się do radnych 
o przegłosowanie zgody.
 Za głosowali wszyscy Radni.

Pani Przewodnicząca Rady odczytała pismo od Zarządu PCK  o konieczności likwidacji komórki 
PCK  w  Lwówku  Śląskim oraz  pismo  z  Ministerstwa  Kultury  o  przyznanej  dotacji  na  remont 
kościoła w Bystrzycy w kwocie 300 tys. zł.
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Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie trzydziestej 
szóstej  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.

       Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Wleń
                    /-/
    Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad 
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