
  
               P R O T O K Ó Ł   Nr  XLI/14      
         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 

             dnia  28 lipca  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 uczestniczyło13 Radnych. 
Nieobecni Radni: Stanisław Malinowski, Grzegorz Skrobuk
Obrady czterdziestej pierwszej  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 czterdziestej pierwszej sesji.
3. Przyjecie protokołu z trzydziestej dziewiątej oraz czterdziestej  sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:

1). W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
2). W sprawie   zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
3).  W sprawie   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
5). W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6). W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań  

inwestycyjnych.
7. Sprawy różne.

Ad.1.
Zrealizowano.

Ad.2.   
Nie zgłoszono zmian do porządku obrad.
Ad.3.
Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z trzydziestej dziewiątej   Sesji 
Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 czerwca 2014r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.
Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z czterdziestej - uroczystej  Sesji 
Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 27 czerwca 2014 r.
 Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.
Pan Burmistrz złożył sprawozdanie z wydarzeń między sesjami.
18.06.14  –  odbyło  się  walne  zebranie  członków  Stowarzyszenia  Inicjatyw  Gospodarczych  w 
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Lwówku Śląskim.
10.06.14 – rozstrzygnięto przetarg na kolejny etap remontu zamku,
25.06.14 –  uroczyste zakończenie roku szkolnego w przedszkolu,
26.06.14 – uroczyste zakończenie roku szkolnego w zespole szkół,
27.06.14-  29.06.14  –  odbyły  się  uroczystości  związane  z  obchodami  800  lecia  nadania  praw 
miejskich Wleniowi. Z napływających opinii i podziękowań wynika, że impreza była bardzo udana. 
Szczególne podziękowania dla dyrektora Zespołu Szkół pana Wiesława Gierczyka za perfekcyjne 
przygotowanie wspaniałego korowodu historycznego. Wybór Ireny Santor jako głównej gwiazdy 
obchodów  okazał  się  bardzo  trafiony.  Pan  Burmistrz  podziękował  wszystkim,  którzy  czynnie 
włączyli się do udziału w uroczystościach.
02.07.14 – odbył się pogrzeb zasłużonego mieszkańca gminy Pana Wacława Szymańskiego,
06,07.07,14 -  uroczyste  obchody 800 lecia  Strzyżowca.  Impreza  zorganizowana  z  rozmachem  
i bardzo udana.
08.07.14  –  posiedzenie  Powiatowej  Rady  Zatrudnienia.  Zwiększono  dotację  na  zwalczanie 
bezrobocia w powiecie,
09.07.14 – nad regionem przeszły nawałnice powodując szkody i uszkadzając linie energetyczne,
10.07.14 – 10.07.14 – spotkanie z rodzicami i nauczycielami szkoły w Pilchowicach zwołane na 
skutek  skargi  rodziców  na  kierownika  szkoły.  Ostatecznie  ustalono  ,  że  od  września  2014r  w 
Pilchowicach będzie funkcjonowało tylko przedszkole i  nauczanie początkowe. Starsi uczniowie 
będą dowożenie do Wlenia. W związku z reorganizacją powstała konieczność zwolnienia z pracy  i 
wypłaty odprawy dla kierownika  szkoły oraz pracownicy administracji,
11.07.14 – odbyło się „Lato Agatowe” w Lwówku Śląskim,
15.07.14 – podpisano umowę z wykonawcą remontu zamku.
Pan  Burmistrz  powiedział,  że  zbliża  się  ku  końcowi  remont  dachu  wleńskiego  ratusza, 
rozstrzygnięto przetarg na remonty popowodziowe dróg,  modyfikowano kosztorys  dokumentacji 
drogi  w  Bystrzycy.  Rozpoczęły  się  roboty  przygotowawcze  do   inwestycji  kanalizacji  Wleń-
Bystrzyca, której wartość wynosi 2 miliony 700 tysięcy złotych. Pojawiły się pierwsze roszczenia 
mieszkańców , którzy przy okazji próbują  coś zarobić .Miała miejsce kradzież blachy miedzianej na 
cmentarzu we Wleniu. Koszt naprawy to około 6 tysięcy złotych. Trwają prace przystosowujące 
budynek  szkoły  we  Wleniu  do  przyjęcia  przedszkola.  Po  przeniesieniu  przedszkola  z  ulicy 
Stachowicza  pozostaje  do  zagospodarowania  opuszczony  budynek.  Pan  Burmistrz  poddał  pod 
rozwagę radnym pomysł  adaptacji  tego budynku na mieszkania socjalne.  Dożynki w 2015 roku 
odbędą się w Radomicach.
Ad.5.
Radny Waldemar Birulo powtórnie poruszył sprawę uszkodzonego przepustu w Łupkach, a także 
drogi w Modrzewiu na którą wyrzucono lecz nie ułożono wielkie płyty . 
Pan Burmistrz odpowiedział, że przepust był częściowo naprawiany lecz bez pożądanego efektu. 
Poczyniono uzgodnienia z wykonawcą , że roboty będą trwały nadal. Droga w Modrzewiu nie jest 
gminna lecz powiatowa. 
Radny  Marek  Koczarski  spytał  jaka  jest  ściągalność  należności  mieszkańców  pozostałych  po 
zlikwidowanym KZOM.
Pani Maria Gierczyk odpowiedziała, że należności wynoszą około 85 tysięcy złotych lecz w dużej 
mierze są one przedawnione lub nieściągalne.
Sołtys  Modrzewia  Pani  Iwona Kobierecka  zapytała,  czy prawdziwe są  pogłoski,  że  kanalizacja 
będzie pociągnięta do osiedla w Modrzewiu.
Pan Burmistrz odpowiedział, że inwestycja kanalizacji nie obejmuje Modrzewia. Alternatywą dla 
tego osiedla może być zainstalowanie ekologicznych oczyszczalni ścieków.
Sołtys  Bełczyny  Pan  Edward  Wójtowicz  zwrócił  się  z  prośbą  o  powtórne  zainstalowanie 
skradzionego  lustra  drogowego,  którego  brak  ciągle  naraża  użytkowników  drogi  na  wielkie 
niebezpieczeństwo.
Ad 6.1.
Pani  Maria  Gierczyk  wyjaśniła,  że   zmniejszenie  planu  dochodów  budżetowych  wynika
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ze zmniejszenia dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości o  kwotę 210.173,32 zł . 
Zwiększenie  planu   dochodów  budżetowych  wiąże  się   z  dofinansowaniem  remontu  dróg 
popowodziowych w kwocie 225.593,00 zł, przyznaniem pomocy finansowej na remont ratusza – 
200 tys. zł, dofinansowaniem VI etapu remontu zamku – 244.390,65 zł oraz dochodami własnymi 
w związku z przejęciem zadań pa zlikwidowanym KZOM we Wleniu – 120 tys. zł.  Zwiększa się 
plan wydatków budżetowych o kwotę 789.983,65 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne  
i wydatki bieżące.
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 2014 rok ( załącznik nr  3 do nin. protokołu).
Ad.6.2.
Pani  Maria  Gierczyk  wyjaśniła,  że  projekt  uchwały  zakłada  zmniejszenie  planu  dochodów 
budżetowych o kwotę 300 tys. zł , a także zwiększenie planu wydatków budżetowych o 2,4 mln. zł  
na budowę sieci kanalizacji Wleń -  Bystrzyca. Różnica w kwocie 2,7 mln. złotych zostanie pokryta 
przychodami z pożyczki i kredytu.
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” - 11 Radnych,  „przeciw”- 0 ,   „wstrzymał się” -  Radna Ewelina Wójcik i Radny Marek 
Koczarski
Rada w obecności 13 Radnych –  większością głosów  podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok ( załącznik nr  4 do nin. protokołu).
Ad  6.3.
Pani Maria Gierczyk wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są konsekwencją 
wcześniej  przedstawionych  zmian  do  planu  budżetu.  Kwoty  dochodów  i  wydatków  zostały 
urealnione.
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” - 11 Radnych,  „przeciw”- Radny Marek Koczarski  ,   „wstrzymał się” -  Radna Ewelina  
Wójcik 
Rada  w  obecności  13  Radnych  –   większością  głosów   podjęła  uchwałę  w  sprawie  zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń ( załącznik nr  5 do nin. protokołu).
Ad  6.4.
Pani  Maria  Gierczyk  wyjaśniła,  że  kredyt  w  wysokości  1  mln.  złotych   jest  zaciągany  na 
finansowanie  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  wsi  Bystrzyca  i 
prawobrzeżnej części Wlenia – I etap”. Spłata nastąpi w 2019 roku z dochodów własnych gminy.
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”-  Radny  Marek  Koczarski   i  Radna  Ewelina  Wójcik  ,
 „wstrzymał się” -  Radna Grażyna Tomoń
Rada w obecności  13 Radnych –  większością głosów  podjęła  uchwałę w sprawie  zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego ( załącznik nr  6 do nin. protokołu).
Ad  6.5.
Pani Maria Gierczyk wyjaśniła, że pożyczka w wysokości jeden  milion siedemset tysięcy złotych 
będzie  przeznaczona na realizację  zadań finansowanych ze  środków Unii  Europejskiej  czyli  na 
remont dachu  wleńskiego ratusza oraz  na budowę kanalizacji Wleń – Bystrzyca. Spłata nastąpi  
w 2015 roku.
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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”  -  11  Radnych,   „przeciw”-   Radna  Ewelina  Wójcik  ,  „wstrzymał  się”  -   Radny  Marek 
Koczarski 
Rada w obecności  13 Radnych –  większością głosów  podjęła  uchwałę w sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań   inwestycyjnych. ( załącznik nr  7 do 
nin. protokołu).
Ad.7.
Radny  Zbigniew  Lebiedź  poruszył  sprawę  organizacji   dożynek  gminnych  ,  które  będą 
organizowane w Radomicach wraz z sąsiednimi sołectwami.  Poprosił  sołtysów i  panią dyrektor 
OKSiT we Wleniu o pozostanie po sesji i omówienie koniecznych spraw.

Pan Burmistrz z  Panią Iwoną Kobierecką  przedyskutowali  temat realizacji i rozliczenia projektu 
realizowanego przez wleński klub sportowy , na który gmina udzieliła gwarancji.

Pan  Burmistrz   pozostawił  radnym  do  przemyślenia  do  czasu  następnej  sesji   temat 
zagospodarowania  budynku po przedszkolu we Wleniu

Sołtys  Tarczyna Pani Anetta  Nalepka zgłosiła  problematyczną  kwestię  sposobu  przyjmowania 
pacjentów przez lekarzy  w SPZOZ we Wleniu. Poprosiła  o interwencję w tej sprawie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie czterdziestej 
pierwszej  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Wleń 

Protokołowała:                                                                                                           /-/
 Bogusława Bieszczad                                                                                Katarzyna Kotołowska
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