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

         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia  31 marca  2014r.

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. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Pan Bogdan Mościcki
3. Skarbnik Miasta i Gminy Pani Maria Gierczyk

Ustawowy skład Rady – 15 radnych

W  obradach  uczestniczyło13  Radnych.  Nieobecna  Radna  Grażyna  Tomoń  i  Radny  Paweł 
Zamożniewicz

Obrady  trzydziestej  siódmej  -  nadzwyczajnej  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. Podjęcie uchwały  w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2015rok.
3. Sprawy różne.

Pan Burmistrz zgłosił wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na 
terenie  gminy  Wleń  odrębnych  obwodów  głosowania   w  wyborach  posłów  do  Parlamentu 
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę w porządku obrad.

Ad.1.
Zrealizowano.

Ad.2.   
Pan Burmistrz odczytał projekt uchwały i oznajmił, że wiele gmin nie tworzy funduszu sołeckiego , 
a środki przekazują na inicjatywy lokalne. Doświadczenie pokazuje, że w naszej gminie sołectwa 
mądrze gospodarują  przydzielonymi środkami i  wykorzystują je na ważne potrzeby  swoich wsi.
Radny Marek Koczarski zgłosił wniosek o równomierny podział środków pomiędzy  mieszkańców 
wsi i miasta czyli stworzenie takiego funduszu również dla mieszkańców Wlenia.
Radny  Stanisław  Mikulicz  uzmysłowił  zebranym  osobom,  że  mieszkańcy  miasta  mają  do 
dyspozycji  bogatszą ofertę i stałą  możliwość   korzystania ze środków publicznych.
Radny Zbigniew Lebiedź  dodał,że  sama nazwa „fundusz  sołecki”  wskazuje,  że  są  to  pieniądze 
przeznaczone na potrzeby wiosek.
Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia 
funduszu sołeckiego od 2015 roku 
„za” - 13 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” -  0
Rada  w  obecności  13  Radnych  –   jednogłośnie    podjęła  uchwałę  w  sprawie  wyodrębnienia 
funduszu sołeckiego od 2015 roku ( załącznik nr  2 do nin. protokołu).
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Pan Burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Wleń odrębnych 
obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych  na dzień
25  maja  2014roku.  Obwody  mają  się  znajdować  w  Ośrodku  Rehabilitacyjno  –  Opiekuńczym 
Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety we Wleniu oraz w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie.
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  utworzenia obwodów 
głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 
roku  ( załącznik nr  3 do nin. protokołu).

Ad.3.
Pan Burmistrz przedstawił  pokrótce plan na remont ratusza. Do czasu rozpoczęcia obchodów 800 
lecia miasta może uda się wyremontować dach budynku urzędu. Zbierane są oferty na wykonanie 
dokumentacji drogi w Bystrzycy. Gmina otrzymała środki na remonty popowodziowe dróg. 
Radny Grzegorz Skrobuk zapytał o wycinkę drzew pod basztą.
Pan Burmistrz odpowiedział, że dokonano planowanej wycinki drzew. Na terenie rezerwatu wycięto 
14 sztuk, a na terenie gminnym 12 sztuk.
Radny Marek Koczarski zapytał o krawężniki na ulicy Piastowskiej, wizję lokalną drogi zgłaszanej 
przez  pana  Osieckiego  oraz  czynności   podjęte  w  sprawie  wyceny  majątku  po  likwidowanym 
zakładzie budżetowym.
Pan Burmistrz odpowiedział, że obecnie zatrudnione są cztery osoby w ramach robót publicznych, 
zostanie wynajęta mała koparka i prace na ulicy Piastowskiej  wkrótce ruszą. Majątek po KZOM 
w najbliższym czasie  zostanie  wyszacowany .  W kwestii  drogi  należy  zacząć  od  wyznaczenia 
geodezyjnego działek i określenia ich  właścicieli , aby można było ruszyć z wycinką drzew.
Radny Zbigniew Lebiedź przypomniał , że dokonano wyceny budynku po świetlicy w Radomicach 
i  zapytał o dalsze plany w stosunku do tej nieruchomości.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w budynku mieszka rodzina, która ma prawo do wykupienia mieszkania 
za 1% wartości. W tej sytuacji sprzedaż całego obiektu zostaje zablokowana.
Radna Marianna Wojdyło zgłosiła zapytanie odnośnie dokończenia robót przy remoncie strumyka 
w Pilchowicach i pozostawiony przez firmę nieporządek.
Radny Stanisław Malinowski zapytał kiedy rozpoczną się prace remontowe na ulicy Chopina.
Pan Burmistrz odpowiedział, że gmina nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych na 
dofinansowanie remontu tej ulicy. Należy to zrobić w ramach własnych środków.
Pani Przewodnicząca Rady odczytała  pismo dyrektora Zespoły Szkół we Wleniu skierowane do 
sanepidu w sprawie przeniesienia przedszkola do budynku szkoły.

Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie trzydziestej 
siódmej ( nadzwyczajnej)  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.

       Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Wleń
    Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad 
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