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

         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia  28 kwietnia 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

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło15 Radnych. 
Obrady trzydziestej  ósmej   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 XXXVIII Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII 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 ustanowienia  lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn.”  
Pomoc Miasta i Gminy Wleń w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

7. Sprawy różne
Ad.1.
Zrealizowano.

Ad.2.   
Pani Przewodnicząca zgłosiła potrzebę przyjęcia do porządku obrad podjecie uchwały w sprawie 
przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
Radni  jednogłośnie przyjęli   zmianę do porządku obrad.

Ad.3.
Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z trzydziestej  szóstej   Sesji 
Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 24 lutego 2014r.
 Protokół przyjęto jednogłośnie.
Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z trzydziestej  siódmej   Sesji 
Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 marca  2014r.
 Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.
Pan Burmistrz złożył sprawozdanie z wydarzeń między sesjami.
25.02.14 – odbiór promes na drogi popowodziowe w kwocie około 300 tys. zł
27.02.14 – spotkanie z LGD w sprawie uzgodnienia  wysokości wkładu finansowego na organizację 
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                  800 lecia Wlenia 
28.03.14 – odbyła się kontrola przeprowadzonej rewitalizacji miasta. Protokół bez  uwag. Wkrótce 

zostaną zwrócone  pozostałe środki finansowe.
02.03.14  –  odbyły  się  tradycyjne  targi  gołębi  pocztowych  tzw.  wleńska  środa  popielcowa.  Jak 
ostatnio bywa mieszkańcy gminy brali w imprezie niewielki udział .
04.03.14  –  we  Wleniu  koło  winiarni  podpalono  złożone  bele  słomy.  Pożar  bardzo  poważny, 
dogaszanie trwało kilka dni.
06.03.14  -  Spotkanie  z  dyrektorem  szkoły  i  przedszkola  w  sprawie  sześciolatków  idących  do 
pierwszej klasy oraz w sprawie przeniesienia przedszkola do budynku szkoły.
11.03.14 – wraz  z  prezesem spółki  „Izery”  były prowadzone rozmowy w kwestii  modernizacji 
oczyszczalni ścieków we Wleniu.
19.03.14 – spotkanie w sprawie wyceny obiektów pozostałych po zlikwidowanym KZOM.
20.03.14 – rozpoczęto wycinkę drzew na baszcie. Zamek już jest widoczny z Wlenia.
26.03.14  –  spotkanie  z  projektantami  w  sprawie  dalszego  remontu  baszty.  Na  ten  cel  są  już 
przyznane środki 
27.03.14 – konwent wójtów i burmistrzów w Jeleniej Górze.
31.03.14 – odbyła się nadzwyczajna sesja rady.
02.04.14  –  odbyło  się  posiedzenie  Powiatowej  Rady  Zatrudnienia.  Jest  sporo  środków 
przeznaczonych na otwieranie własnej działalności gospodarczej.
04.04.14 – odbyło się posiedzenie powiatowej komisji bezpieczeństwa. Ze statystyk wynika, że nasz 
powiat jest bezpieczny.
08.04.14 – spotkanie komitetu organizacyjnego obchodów 800 lecia Wlenia.
09.04.14 – spotkanie zarządów OSP Gminy Wleń. Zapadła decyzja o likwidacji OSP w Kleczy.
14.04.14  -  odbyło  się  spotkanie  z  leśnikami,  właścicielami  terenu,  na  którym powstają  ścieżki 
trekingowe , których projektodawcą jest  Pan Szczurek. 
16.04.14  –  na  zamku  Czocha  odbyło  się  spotkanie  przedstawicieli  powiatu  ,między  innymi 
przedstawicieli naszej gminy z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.
17.04.14 – posiedzenie członków Partnerstwa Izerskiego LGD.
22.04.14  –  spotkanie  u  Marszałka  Województwa  Dolnośląskiego  między  innymi  w  sprawie 
odpadów komunalnych. Przyjęty w naszej gminie sposób naliczania opłat za odbiór odpadów 
wzbudził zainteresowanie innych gmin. Ciągle trwają prace nad nowelizacją ustawy śmieciowej.
Pan  Burmistrz  zakomunikował,  że  do  końca  maja  zbierane  są  wnioski  o  zmiany  w  planie 
zagospodarowania  przestrzennego.  Istnieje  pilna  potrzeba  dokonania  takich  zmian  nie  tylko  na 
potrzeby gminy lecz również dla prywatnych mieszkańców . W szkole miała miejsce  wizytacja 
sanepidu pod kątem przeniesienia przedszkola  do budynku szkoły. Stołówka zostanie urządzona  
w  obiekcie  pana  Płońskiego,  w  którym  nada  będą  pracowały  kucharki  szkolne.  Od  września 
przedszkole oraz dwie stołówki przestają funkcjonować  w starych obiektach. Rozpoczął się remont 
ratusza. Po zdjęciu dachówki okazało się , że więźba dachowa jest bardzo zniszczona przez korniki 
i trzeba ją również wymienić. Wiąże się to z dodatkowymi, dużymi  wydatkami. Pan Burmistrz 
przedstawił  informację  o  środkach finansowych  pozyskanych dla  gminy  na  bieżący rok .  Na 
remont ratusza 381 tys. zł, remont zamku 300 tys. na drogi powodziowe 300 tys. droga w Bystrzycy 
417 tys.zł,  fundusz pomocy rozwojowej 200 tys, na przepusty na strumykach  20 tys.zł, podpisanie 
umowy na budowę kanalizacji  Wleń-Bystrzyca  etap  pierwszy 1 mln 756 tys.zł.  Ogółem  3mln 
374tys.  zł.  Problemem dla  gminy jest  obsługa  tych  środków,  tzw.  wkład  własny,   gdyż  żadem 
fundusz   nie  finansuje  inwestycji  w  100  procentach.  W  związku  z  możliwością  rozbudowy 
kanalizacji należy zaplanować remont i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Prowadzone są rozmowy 
– porozumienia z sąsiednimi gminami w kwestii dostarczania wody i odbioru ścieków.
Radny Marek Koczarski zapytał o wielkość dodatkowych kosztów wynikłych przy remoncie dachu 
ratusza, czy są wnioski sanepidu w sprawie przeniesienia przedszkola do szkoły oraz jakie są koszty 
dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
Pan Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie są znane koszty ewentualnej wymiany więźby na dachu 
ratusza, ale będą podejmowanie próby pozyskania dodatkowych środków. W kwestii przeniesienia 
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przedszkola  do  budynku  szkoły   sanepid  zalecił  dokonanie  kilku  zmian.  Koszty  zmiany planu 
zagospodarowania  tylko na potrzeby gminy to ok 20 tys.zł. Ponieważ na razie nie jest znana  ilości 
wniosków złożonych przez  mieszkańców więc nie można oszacować kosztów.
Radna Grażyna Tomoń zapytała czy możliwa jest zmiana terminów odbioru odpadów komunalnych 
od mieszkańców.
Pan  Burmistrz  odpowiedział,  że  warunki  odbioru  odpadów   ustalane  są  na  etapie  przetargu. 
Zwiększenie częstotliwości odbioru przełoży się na podwyżkę opłat za odbiór nieczystości.
Pani Anna Komsta Dyrektor OKSiT we Wleniu przedstawiła szczegółowy program obchodów 800 
lecia  Wlenia  zaplanowany  na  27-28-29  czerwca  2014r.i  przypomniała  o  bardzo  ważnym, 
kluczowym  spotkaniu organizatorów tej imprezy zaplanowanym na dzień 14 maja.
Pan Burmistrz zwrócił się do radnych o pomoc  i czynny udział w    tej imprezie
Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę. Po przerwie na obrady wrócili wszyscy radni.

Ad.5.
Radny Marek Koczarski zapytał co się dzieje w sprawie terenu po KZOM.
Pan Burmistrz odpowiedział, że wstępna wycena działek  mówi o kwocie 0,5 mln. zł .
Radny Marek Koczarski zapytał o zabezpieczenie terenu wokół remontowanego ratusza na czas 
obchodów jubileuszu miasta.
Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  remontu  ratusza  nie  da  się  zakończyć  do  czasu  imprezy,  ale  teren 
zostanie odpowiednio zabezpieczony . Na ogrodzeniu będą umieszczone dekoracje.
Radny Stanisław Malinowski zapytał o remont ulicy Chopina we Wleniu.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Środki 
własne  są  niezbędne  do  współfinansowania  już  rozpoczętych   inwestycji.  Dochody  gminy  są 
niewielkie, a potrzeby ogromne.

Ad 6.1.
Pani    Maria  Gierczyk    przedstawiła   zmiany  do  budżetu.  Zmniejsza  się  plan  dochodów 
budżetowych o kwotę 26.934,00 wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej i  o taką kwotę 
zmniejsza się wydatki bieżące gminy.  Zwiększenie planu dochodów o kwotę  107.747,97 . z tytułu 
zwiększenia  dotacji  przekazanych  z  budżetu  państwa  na  zwrot  części  podatku  akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. . Zwiększenie planu 
wydatków budżetowych o kwotę  107.747,97 zł z przeznaczeniem na dopłatę do paliwa rolniczego.

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

Rada w obecności  15 Radnych –  jednogłośnie   podjęła  uchwałę  w sprawie  zmian w uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok ( załącznik nr  4 do nin. protokołu).

Ad.6.2.
Pani  Krystyna  Karbowiak  Kierownik  MGOPS  we  Wleniu  wyjaśniła,  że  zgodnie  z  ustawą 
zakończyło się obowiązywanie wcześniejszego programu więc należy uchwalić nowy, który będzie 
obowiązywać do 2020 roku.  Według nowego programu większa ilość osób będzie mogła korzystać 
z dożywiania.
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.
„za” - 15 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” -  0
Rada w obecności 15 Radnych –  jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia lokalnego 
programu  osłonowego  w  zakresie  dożywiania  pn  „Pomoc  Miasta  i  Gminy  Wleń  w  zakresie 
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dożywiania na lata 2014 -2020”.( załącznik nr  5 do nin. protokołu).
Ad  6.3.
Pani  Przewodnicząca  rady  wyjaśniła,  że  Komisja  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i 
Bezpieczeństwa zaproponowała  przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości  na okres dwóch lat 
i wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
„za” - 15 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” -  0
Rada w obecności 15 Radnych –  jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu 
dzierżawy nieruchomości.( załącznik nr  6 do nin. protokołu).

Ad.7.
Radny Stanisław Malinowski zapytał do kogo należy zwracać się w kwestii utrzymania porządku na 
ulicach miasta.

Pan Burmistrz odpowiedział, że do gminy.

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

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Wleń 

/-/
Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad 
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