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

         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia  16 czerwca  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. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Pan Bogdan Mościcki
4. Skarbnik Miasta i Gminy Pani Maria Gierczyk

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło12 Radnych. 
Nieobecni Radni: Grażyna Tomoń, Marek Koczarski, Paweł Zamożniewicz 
Obrady trzydziestej dziewiątej  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 trzydziestej dziewiątej sesji.
3. Bezpieczeństwo i porządek na terenie Miasta i Gminy Wleń.
4. Przyjecie protokołu z trzydziestej ósmej sesji.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
6. Wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Rozpatrzenie i  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta i  Gminy Wleń za 2013 rok oraz 

podjęcie uchwały w sprawie absolutorium., w tym:
1).  Sprawozdanie  finansowe  oraz  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  wraz  z  informacją  o  
stanie mienia  za 2013 rok.
2). Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze o przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.
3). Opinia Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium .
4).Opinia RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady wniosku w sprawie absolutorium.
5). Dyskusja.
6). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
7). Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wleń za 2013 rok.

8. Podjęcie uchwał:
1). W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
2). W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
o  charakterze  cywilnoprawnym  przypadających  Miastu  i   Gminie  Wleń  i  jego  jednostkom  
organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 
3). Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta i Gminy Wleń Nr 174/XXXII/13 z dnia 11 września 
2013r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra  kierowania  
Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, 
finansowaniu  ,  ewaluacji,  uzgadniania  wspólnych  inwestycji,  bieżącej  obsługi  i  rozliczania  
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.
4). W sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
5).  W  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego   
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
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6). w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.
7). w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu 
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie .
8). w sprawie określenia zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe.

9. Sprawy różne.

Ad.1.
Zrealizowano.

Ad.2.   
Pani  Przewodnicząca  zgłosiła  dodatkowo  do  porządku  obrad  podjecie  uchwały  w   sprawie 
rozwiązania  umowy  użytkowania  nieruchomości  i  ustanowienie  użytkowania  na  części 
nieruchomości wraz z określeniem udziałów nieruchomości.
Radni  jednogłośnie przyjęli   zmianę do porządku obrad.
Ad.3.
Jako pierwszy zabrał głos p.o. Komendanta Straży Miejskiej we Wleniu Pan Marian Dziatłowicz, 
który przedstawił dane statystyczne ze zdarzeń w 2013 roku. Zaznaczył,  że wzrosła liczba akcji 
prewencyjnych przeprowadzonych  z innymi służbami tj.  strażą pożarną, strażą leśną i innymi,  
a także  ilość   wystawionych mandatów. Korzystając z rzutnika multimedialnego , przedstawił dane 
liczbowe różnych zdarzeń oraz  zdjęcia z niektórych akcji   i  zlikwidowanych dzikich wysypisk 
śmieci.
Zastępca  Naczelnika  Prewencji  Policji  Powiatowej  w  Lwówku Śląskim,  podinspektor  Jarosław 
Orabczuk również posiłkując się prezentacją multimedialną ,  przedstawił roczne sprawozdanie z 
działalności  policji.   Celem  strategicznym  policji  jest  poprawa  bezpieczeństwa  mieszkańców 
poprzez  zapobieganie  i  zwalczanie  przestępczości  pospolitej,  poprawa  bezpieczeństwa  w ruchu 
drogowym, podnoszenie standardów obsługi interesantów zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. 
Przedstawił statystyki zdarzeń za 2013 rok. Podkreślił, że Gmina Wleń jest najbardziej bezpieczną 
gminą w powiecie. Ogromny udział w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w gminie ma strażnik 
miejski Pan Marian Dziatłowicz.
Młodszy brygadier  Mariusz Mróz 
Zastępca  Komendanta   Komendy Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej  w Lwówku Śląskim 
przedstawił  sposoby  zwalczania  zagrożeń  dotyczące  ratownictwa  medycznego,  drogowego
 i chemicznego. Gmina Wleń wyróżnia się statystycznie w większej ilości zdarzeń spowodowanych 
siłami natury takich jak zalania i podtopienia.  Zwrócił  uwagę na zbyt małą ilość hydrantów we 
Wleniu .  Zasugerował, że celowym jest zakup nowego samochodu bojowego dla  jednostki OSP we 
Wleniu.
Pan Burmistrz  dodał,  że  utrzymanie   gminnej  OSP dużo kosztuje,  ale  dwie  drużyny należą  do 
czołówki powiatowej. Zasugerował, że gmina musi przymierzyć się do kupna nowego samochodu 
strażackiego.
Pani Halina Wojciechów zastępca Inspektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 
Lwówku Śląskim poprzez  prezentację multimedialną  przedstawiła dane statystyczne  w zakresie 
sytuacji  epidemiologicznej  na  terenie  powiatu.  Podkreśliła  ogromne znaczenie  higieny osobistej 
poprzez częste mycie rąk w walce z chorobami zakaźnymi. Na zadane pytanie wyjaśniła, że koszt 
badania wody pitnej wynosi około 350 zł.( załącznik nr 3 do nin. protokołu)
Pan  Ireneusz  Hołoga  Powiatowy  Inspektorat  Weterynarii  w  Lwówku  Śląskim   ocenił  stan 
bezpieczeństwa  weterynaryjnego  w  gminie  jako  dobry.  W  2013  roku  nie  stwierdzono  chorób 
zakaźnych zwierząt  . Nawiązując do pomoru afrykańskiego świń podkreślił, że należy być w ciągłej 
czujności.  Bardzo  ważnym  elementem  w  ochronie  zwierząt  przed  wirusem  jest  kategoryczne 
przestrzeganie  zakazu  karmienia  świń  resztkami  i  odpadami  żywnościowymi   powstającymi  w 
gospodarstwach domowych lub zbiorowych zakładach żywienia. Wirus afrykańskiego pomoru świń 
bardzo  długo  może  przetrwać  w  żywności  przeznaczonej  dla  ludzi  i  jest  głównym  źródłem 
zakażenia szczególnie w małych gospodarstwach.(załącznik nr 4 do nin. protokołu).
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Ad.4.
Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z trzydziestej  ósmej   Sesji Rady 
Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 kwietnia  2014r.
 Protokół przyjęto jednogłośnie.

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę. Po przerwie na obrady wrócili wszyscy radni.

Ad.5.
Pan Burmistrz złożył sprawozdanie z wydarzeń między sesjami.
01.-03.05.14 -  uroczyste akademie 
06.05.14 – końcowe rozliczenie rewitalizacji miasta Wleń realizowanej w 2013 roku,
07.05.14 – w Lubomierzu podpisaliśmy umowę na finansowanie  kanalizacji Wleń – Bystrzyca w 
kwocie 1mln 740 tys. zł,
08.05.14 – posiedzenie Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim w kwestii 
dofinansowania urządzeń sportowych zainstalowanych na terenie boiska  klubu sportowego „Pogoń 
Wleń,”
10.05.14 – obchody dnia strażaka we Lwówku Śląskim , a także otwarcie sezonu żeglarskiego na 
jeziorze w Pilchowicach,
11.05.14 – odbył się Memoriał im. Michała Fludra,
13.05.14.-  spotkanie  burmistrzów  w  Nadleśnictwie  Lwówek  Śląski  w  kwestii  różnych  spraw 
leśnych oraz zniszczeń dróg powodowanych przez wywóz drewna,
20.05.14 – spotkanie z ministrem Zdrojewskim,
21.05.14 – nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie kanalizacji. Wygrało Przedsiębiorstwo Melioracji 
i Inżynierii Środowiska „Eko-mel” z Jeleniej Góry z kwotą 2.303.14 zł. 
27.05.14 – podpisano aneks na remont wleńskiego ratusza,
28.05.14 – olimpiada sportowa DPS Nielestno,
01.06.14 -  festyn rodzinny organizowane przez rade sołecka i szkołę w Pilchowicach,
02.06.14-  festyn z okazji dnia dziecka organizowany przez OKSiT we Wleniu na placu ratuszowym 
połączony z wizytą 700 uczniów z Nowogrodźca, którzy do Wlenia przyjechali pociągiem,
03.06.14 – w Strzyżowcu odbył się kolejny już turniej piłki nożnej imienia Konrada Łukasika,
06.06.14 – cykliczna impreza w Gryfowie Śląskim „Kwisonalia”,
07.06.14 – w wojewódzkich zawodach OSP jednostka z Pilchowic zajęła 7. miejsce,
10.06.14  –  udzielono  absolutorium członkom zarządu  oraz  radzie  nadzorczej  spółki  „Izery”  w 
Lubomierzu. Spółka rozszerzyła swoja działalność o usługi komunalnej oraz dostarczanie wody i 
odbiór ścieków w kilku gminach,
12.06.14 – odbyło się posiedzenie komisji stałych Rady Miasta i Gminy Wleń,
13.06.14 –  wraz  z  księdzem proboszczem Krzysztofem Madejem byliśmy w Lenicy u  księdza 
biskupa Cichego z zaproszeniem na uroczystość 800 lecia Wlenia,
14.06.14 – w Pilchowicach odbyły się gminne zawody strażackie,
Rozstrzygnięto  już  przetarg  na  remonty popowodziowe dróg za  kwotę  350 tys.  zł.  Przetarg  na 
odbiór odpadów komunalnych na kolejny rok wygrała spółka „Izery”. Kwota nieznacznie została 
podniesiona, ale wzrośnie częstotliwość odbioru odpadów. Przeciąga się remont dachu wleńskiego 
ratusza.
Ad.6.
Radny Stanisław Malinowski zapytał o postępy w realizacji jego wniosków dotyczących oświetlenia 
na ulicy Winiogórskiej, zapadającego się pobocza przy mostku na ulicy Skarpowej oraz dwóch dziur 
na  ulicy Chopina we Wleniu.
Radny Grzegorz Skrobuk zgłosił konieczność odremontowania kaplicy cmentarnej we Wleniu oraz 
zwrócił uwagę na przejazd kolejowy i leżącą tam ruchomą płytę, która zagraża bezpieczeństwu.
Radny  Waldemar  Birulo  po  raz  kolejny  wystąpił   z  zapytaniem  odnośnie  wyremontowania 
przepustów na strumyku w Łupkach.
Pan  Marcin  Fluder  odpowiedział,  że  za  opóźnienie  remontu  przepustu  jest  odpowiedzialny 
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wykonawca,  a  w sprawie  usunięcia  zniszczeń  na  innym przepuście  będzie  interweniować  straż 
miejska. 
Radny Zbigniew Lebiedź zwrócił się o  interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lwówku . 
Pisma wysłane przez komisję gospodarki  ze wskazaniem usterek i pilnych prac drogowych  nadal 
pozostają bez jakiegokolwiek odzewu.
Radny Waldemar Birulo – droga do Tarczyna grozi całkowitym zarośnięciem.
Pani Iwona Kobierecka zwróciła uwagę na wodę wyciekającą na ulicę w Modrzewiu.
Pan Marcin Fluder odpowiedział, że usterki zostały zgłoszone do wykonawcy drogi. Dotychczas nie 
ma sprecyzowanego terminy naprawy. 

Ad 7.1.
Pani   Maria Gierczyk   przedstawiła najważniejsze wskaźniki  za 2013 rok. Dochody budżetowe 
zrealizowano  w  wysokości  12.383.628,51  zł  czyli  96,71%.  Dochody  budżetowe  w  2013r.   w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 2.883,94 zł. W wyniku obniżenia przez Radę Miasta i  
Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat  lokalnych w 2013r. uzyskano dochody niższe o 
61.253,72 zł.. W porównaniu z rokiem ubiegłym skutki obniżenia górnych stawek podatków były 
niższe o 120.941,85 zł. Stan zaległości budżetowych wynosi 1.318.519,09 zł co stanowi 10,65% 
wielkości  zrealizowanych  dochodów.  Na  tę  kwotę  składają  się  zaległości  z  lat  poprzednich.  
Wydatki  zrealizowano  w  wysokości  12.923.174,78  zł  co  stanowi  94,23%  planowanej  kwoty  . 
Najpoważniejszą pozycja w budżecie są wydatki oświatowe poniesione na utrzymanie dwóch szkół 
podstawowych,  gimnazjum,  przedszkola  i  dowóz  uczniów w kwocie  4.435.544,72 zł  .Następną 
pozycję stanowią wydatki  na pomoc społeczną  w wysokości  2.544.364,89 zł  tj.  19,69% ogółu 
wydatków.  Wydatki  inwestycyjne  stanowią   20,82%  .  Fundusz  sołecki  na  2013  rok  wynosił 
116.875,03 zł i został zrealizowany w 90,89 %.. Budżet Miasta i Gminy Wleń za 2013 rok zamknął 
się deficytem budżetowym w kwocie 539.546,27 zł.  Informacja z przebiegu wykonania budżetu 
oraz  sprawozdanie finansowe – załącznik nr 5 i nr 6 do nin. protokołu).
Pan Burmistrz przypomniał jakie inwestycje zostały wykonane w 2013 roku. 

Ad.7.2.
Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
o przedłożonym sprawozdaniu( załącznik nr 7 do nin protokołu)
Ad  7.3.
Pani Przewodnicząca Rady  odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń  
w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta  i  Gminy Wleń (załącznik nr 8 do nin. 
protokołu)
Ad  7.4.
Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o 
wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  i  Gminy  Wleń  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 2013 rok( załącznik nr  9 do nin protokołu).
Ad  7.5.
Radny Grzegorz Skrobuk zwrócił się o udzielenie wyjaśnień  do opinii RIO dotyczącej odsetek za 
niewykonanie w terminie zobowiązań.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że odsetki zostały naliczone od nieterminowej wpłaty składek do ZUS 
przez  Zespół Szkół we Wleniu. Urząd nie generował żadnych odsetek.
Ad  7.6
Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego za 2013 rok i poddała pod głosowanie podjecie uchwały
„za” - 12 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” -  0
Rada  w  obecności  12  Radnych  –   jednogłośnie   podjęła  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego za 2013 rok ( załącznik nr 10   do nin. protokołu).
Ad  7.7.
Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
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Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 2013 rok i poddała pod głosowanie podjecie uchwały
za” - 12 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” -  0
Rada w obecności 12 Radnych –  jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za  2013 rok ( załącznik nr 11  do nin. protokołu).
Ad.8.1.
Pani  Maria  Gierczyk    przedstawiła   zmiany do budżetu,  które  polegają  na  zwiększeniu  planu 
dochodów budżetowych  o kwotę  94.369,00 zł z powodu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych oraz 
zwiększenie  planu wydatków budżetowych o  kwotę   94.396,00 zł.  na pokrycie  zobowiązań po 
zlikwidowanym zakładzie  budżetowym.  Pozostałe  zmiany polegają   na  przeniesieniach  między 
działami, rozdziałami i paragrafami.
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” - 10 Radnych,  „przeciw”- 0 ,   „wstrzymał się” - 2 Radnych Grzegorz Skrobuk i Ewelina  
Wójcik
Rada w obecności 12 Radnych – większością głosów  podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok ( załącznik nr  12 do nin. protokołu).
Ad.8.2.
Pani Maria Gierczyk wyjaśniła , że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub 
interesem publicznym, należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane 
bądź spłata ich odroczona lub rozłożona na raty na zasadach określonych w uchwale rady miejskiej. 
Uchwała ta  pozwoli   na  uporządkowanie  i  ujednolicenie postępowań w gminie W stosunku do 
wcześniej  obowiązującej  uchwały  należało  doprecyzować  rodzaje  ulg  stanowiących  pomoc  de 
minimis.
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” - 0 
Rada w obecności 12 Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie  szczegółowych zasad, 
sposobu  i  trybu  udzielania  ulg  w  spłacie  należności  pieniężnych  o  charakterze  cywilnoprawnym 
przypadających Miastu i  Gminie Wleń i jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych. ( załącznik nr  13 do nin. protokołu).
Ad.8.3.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa  do projektu uchwały i wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie 
podjęcie uchwały.
„za” - 12 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - 0 
Rada w obecności 12 Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę  zmieniającą uchwałę Rady Miasta i 
Gminy Wleń Nr 174/XXXII/13 z dnia 11 września 2013r.  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  w 
sprawie  powierzenia  Miastu  Jelenia  Góra   kierowania  Komitetem  Sterującym  oraz  zasad 
współpracy  Stron  Porozumienia  przy  programowaniu,  wdrażaniu,  finansowaniu  ,  ewaluacji, 
uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsługi i rozliczania Zintegrowanych  Inwestycji 
Terytorialnych  Aglomeracji  Jeleniogórskiej.( załącznik nr  14 do nin. protokołu).
Ad.8.4.
Komisja  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  wydała  opinię  o  przedłużeniu 
terminu dzierżawy wszystkich wymienionych w uchwale działek na trzy lata.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie  podjęcie uchwały.
„za” - 12 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - 0 
Rada w obecności 12 Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu 
dzierżawy nieruchomości ( załącznik nr 15 do nin. protokołu).
Ad.8.5.
Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że   przedłożone  cztery  projekty  uchwał  wynikają  ze  zmian  ustawy
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o pomocy społecznej. Zgodnie z nowymi przepisami   porządkują sprawy przyznawania pomocy 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu.
Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały  poddała pod głosowanie  podjęcie uchwały
„za” - 12 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - 0 
Rada w obecności 12 Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego  zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.( załącznik nr 16 do 
nin. protokołu).
Ad.8.6.
Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały  poddała pod głosowanie  podjęcie uchwały.
„za” - 12 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - 0 
Rada  w  obecności  12  Radnych  –  jednogłośnie   podjęła  uchwałę  w  sprawie  sposobu  sprawienia 
pogrzebu.( załącznik nr 17 do nin. protokołu).
Ad .8.7.
Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały  poddała pod głosowanie  podjęcie uchwały.
„za” - 12 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - 0 
Rada w obecności 12 Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości 
oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 
usamodzielnienie .( załącznik nr 18 do nin. protokołu).
Ad.8.8.
Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały  poddała pod głosowanie  podjęcie uchwały.
„za” - 12 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - 0 
Rada  w  obecności  12  Radnych  –  jednogłośnie   podjęła  uchwałę  w  sprawie określenia  zwrotu 
wydatków  na  usługi,  pomoc  rzeczową,  zasiłki  okresowe  i  celowe(  załącznik  nr  19  do  nin. 
protokołu).
Ad.8.9.
Pan Burmistrz wyjaśnił,  że uchwała dotyczy ustanowienia użytkowania na części nieruchomości 
zabudowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa  do projektu uchwały i wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie 
podjęcie uchwały.
„za” - 12 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - 0 
Rada w obecności 12 Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania umowy 
użytkowania  nieruchomości  i  ustanowienie  użytkowania  na  części  nieruchomości  wraz
z określeniem udziałów nieruchomości (załącznik nr 20 do nin. protokołu).
Ad.9.
Pan Burmistrz zwrócił  się do radnych z apelem o czynne uczestnictwo w obchodach jubileuszu
800 lecia Wlenia, o udział w balu charytatywnym oraz przebranie się w stroje z epoki.
Pan Wiesław Gierczyk Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu ponowił zaproszenie na charytatywny 
bal historyczny.
Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie trzydziestej 
dziewiątej  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Wleń 

   Protokołowała:                                                                                                           /-/
 Bogusława Bieszczad                                                                                Katarzyna Kotołowska
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