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

         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia  22 września  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
5. Pan Wiesław Gierus -  Prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” spółka 

z o.o. w Lubomierzu
6. Pani Krystyna Karbowiak Kierownik MGOPS we Wleniu

Ustawowy skład Rady – 15 Radnych
W obradach uczestniczyło 15 Radnych. 
Obrady czterdziestej drugiej  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń prowadziła Przewodnicząca Rady 
Miasta i Gminy Wleń Pani Katarzyna Kotołowska.
Pani Przewodnicząca Rady po powitaniu  wszystkich przybyłych na obrady , 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 czterdziestej drugiej  sesji.
3. Przyjęcie protokołu z czterdziestej pierwszej   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   przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
3)  W sprawie   dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
4)  W sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  działki  nr  14/13  położonej
w  obrębie II miasta Wleń na rzecz Powiatu Lwóweckiego.
5) W sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
6) 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.  
7) W sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania
 i  zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie .
8) W sprawie warunków realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  
w   zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”  w  Gminie  Wleń  
na lata  2014- 2020.

 9) W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i  Gminy  
Wleń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. 
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

7. Sprawy różne.
Ad.1.
Zrealizowano.
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Ad.2.   
Nie zgłoszono zmian do porządku obrad.
Ad.3.
Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z czterdziestej pierwszej   Sesji 
Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 lipca 2014r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.
Pan Burmistrz złożył sprawozdanie z wydarzeń między sesjami.
28.07.2014 – święto policji, Gmina Wleń ufundowała alkotest,
12.08.2014 – spotkanie z przedstawicielami  nadleśnictwem na temat usuwania szkód na drogach 

powstałych podczas wywozu drewna z lasu,
13.08.2014 – w Starostwie odbyło się spotkanie z włodarzami Wojewódzkich Kolei Państwowych. 

Sytuacja kolei jest bardzo zła. Działania zmierzają do zamknięcia trasy Lwówek 
Śląski – Jelenia Góra. Kolejarze żądają kwoty ok. 100 mln. złotych. Od przyszłego 
roku zaplanowano tylko dwa kursy pociągu.

14.08.2014 – spotkanie w sprawie ujęć wody we Wleniu, 
14.08.2014 – posiedzenia w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej Wleń – Bystrzyca; usuwane są  

przeszkody i inwestycja posuwa się do przodu,
25.08.2014 – spotkanie z sołtysami wsi w sprawie organizacji dożynek gminnych.
26.08.2014 – została podpisana umowa na dofinansowanie remontu ratusza oraz prowadzanej   

kanalizacji.
29.08.2014 – przeprowadzono eksmisję rodziny z mieszkania komunalnego we Wleniu do Radomic. 

Eksmisji dokonano zgodnie z prawem, po wyczerpaniu wszystkich procedur. Gmina 
będzie występować o kolejna eksmisje z mieszkań komunalnych lokatorów, którzy 
uchylają się od ponoszenia opłat za użytkowane lokale,

31.08.2014 – odbyły się  dożynki gminne w Radomicach organizowane przez sołectwo  Radomice 
oraz sołectwo Klecza .Pomimo deszczowej pogody impreza udana. Widać było  
ogromne zaangażowanie organizatorów, 

01.09.2014 – rozpoczął się nowy rok szkolny. Przedszkole zostało przeniesione do budynku 
Zespołu Szkół we Wleniu . Posiłki dla dzieci są przygotowywane przez kuchnię 
Ośrodka  Rehabilitacyjno  -  Opiekuńczego  Sióstr  Św.  Elżbiety    we  Wleniu.
 Szkoła w Pilchowicach funkcjonuje w  zakresie klas I-III. Klasy IV-VI przeniesiono 

do Wlenia.
06.09.2014 – otwarcie w Koberowy obiektu wybudowanego w ramach projektu,
11.09.2014 – podpisano akt notarialny na podział budynku świetlicy w Przeździedzy.
12.09.2014 – wystawa pt. „ Powiat Lwówecki oczami artystów” . Większość zdjęć została       

wykonana na terenie Gminy Wleń ,
12.09.2014 – koncert w kościele w wykonaniu ukraińskich bliźniaczek ,
13.09.2014  –  impreza  związana  z  zakończeniem  projektu  realizowanego  przez  OKSiT  Wleń

 w ramach którego zakupiono sprzęt sportowy,
17.09.2014 – odbyła się msza święta  oraz składanie kwiatów wraz z lokalnymi Sybirakami z okazji 

rocznicy napaści  Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939r.
18.09.2014 – powiatowa rada zatrudnienia z powodu braku quorum nie można było podjąć 

prawomocnych  decyzji   .  Członkowie  rady nie  znajdują  czasu  na  uczestniczenie
 w  posiedzeniach,

18.09.2014  –  w  Zgorzelcu  odbył  się  ostatni  konwent  burmistrzów  i  wójtów obecnej  kadencji.
 W spotkaniach zawsze uczestniczą osobistości takie jak biskup czy Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego.

Pan Burmistrz wyliczył  toczące się na terenie gminy inwestycje, takie jak  kanalizacja w toku, drogi 
popowodziowe na ukończeniu,  tempo robót na ratuszu jest niepokojące , są opóźnienia, remont na 
zamku przebiega  terminowo.
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Ad. 5.
Radny Marek Koczarski  wnosi  o zamontowanie spowalniaczy ( chopek)  na ulicy przy budynku 
szkoły we Wleniu, a także prosi o wycinkę uschniętych drzew – jesionów – na drodze do cmentarza. 
Pan Burmistrz odpowiedział, że zamontowanie spowalniaczy  na ulicy przy szkole jest niemożliwe 
ze względu na ruch  autobusów, co wynika z zebranych opinii od ekspertów. Jeśli pojawi się taka 
prośba ze strony szkoły, nastąpi powtórne wystąpienie do starosty.
W sprawie  wycinki  drzew  potrzebna  jest  zgoda  starosty  i  konserwatora  oraz  przeprowadzenie 
operatów. Jesienią po opadnięciu liści wrócimy do tego tematu. 
Radny Stanisław  Malinowski – właściciel „ Leśnego Dworu” wywożąc ziemię niszczy asfalt. Pan 
Malinowski zwrócił także uwagę na zakrzaczoną drogę do cmentarza, a także brak lampy na ulicy 
Winiogórskiej.
Pan Burmistrz odpowiedział, że właściciel „Leśnego Dworu” zwrócił się do gminy o możliwość 
wywozu nadmiaru ziemi. Wspólnie ustalono, że ziemia zostanie przewieziona na plac w pobliżu 
marketu Dino. Po zakończeniu wywózki teren będzie zrekultywowany. 
Radny Waldemar  Birulo  poruszył  problem skruszonego  asfaltu  w pobliżu  ośrodka  w Łupkach, 
zwrócił się z zapytaniem czy istnieje szansa na usunięcie tej usterki.
Pani przewodnicząca Katarzyna  Kotołowska – jest dziura na ulicy koło ośrodka zdrowia. Zgłosiła 
także problem zaśmiecania terenu przy Bobrze przez uczestników spływów kajakowych. Należy 
poszukać sposobu na rozwiązanie tego problemu.
Radny Grzegorz Skrobuk zgłosił problem spadających dachówek z budynku Basztowej.
Radni poruszyli temat  wyznaczenia terenu na gromadzenie odpadów wielkogabarytowych.

Ad 6.1.
Pani  Skarbnik  wyjaśniła  z  czego  wynikają  zmiany  w  uchwale  budżetowej.  Zwiększenie  planu 
dochodów budżetowych o kwotę 1.345.097,26 wynika z zwiększenia dotacji celowej na fundusz 
sołecki, zwiększenia subwencji oświatowej na doposażenie w sprzęt szkolny, dotacji na wyprawkę 
szkolną oraz dotacji celowej na na zadanie rekultywacyjne  drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Bystrzycy.  Zwiększenie planu wydatków budżetowych o taką samą kwotę rozpisane  jest  na 
zadania inwestycyjne takie jak droga w Bystrzycy,  pokrycie dachowe na kaplicy cmentarnej we 
Wleniu, wykonanie przepustów, modernizacja kanalizacji deszczowej we Wleniu oraz zakup mebli 
do szkoły i spłata podatków po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.
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  3 do nin. protokołu).

Ad.6.2.
Pan Wiesław Gierus wyjaśnił, że spółka złożyła wniosek o przedłużenie obowiązujących taryf opłat 
za wodę i ścieki na kolejnych osiem miesięcy . Przez ten okres, na podstawie danych z całego roku 
budżetowego , zostaną  skalkulowane nowe stawki opłat, liczone wyłącznie na podstawie kosztów 
danej gminy. Ponadto pan Prezes dodał, że spółka widzi pilną potrzebę modernizacji oczyszczalni 
ścieków. Do 2020 roku jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Szacunkowy koszt tej 
modernizacji to kwota 3-4 miliony zł. Duże koszty generuje utrzymanie kanalizacji w Pilchowicach. 
Do ścieków trafiają przeróżne przedmioty, które powodują uszkodzenie pomp, a koszt naprawy to 
nawet 10 tys. zł. Na niektórych ujęciach w Pilchowicach pojawia się okresowy deficyt wody który 
może  wynikać  z  niekontrolowanego  poboru  przez  odbiorców  płacących  ryczałtem.  Należy 
doprowadzić do rzetelnego pomiaru pobieranej wody poprzez założenie liczników. Pilną potrzeba 
jest usunięcie usterki na wodociągu w Kleczy. Najprawdopodobniej załamana została rura. Trwają 
prace  przygotowawcze  do  ocieplania  rury  z  wodą  pod  mostem  we  Wleniu.  Spółka  zamierza 
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wnioskować do budżetu  gminy o środki na remont stacji oczyszczania wody. W bieżącym roku 
przeprowadzimy czyszczenie głównych cieków kanalizacyjnych we Wleniu. Na początek odcinek 
od sanatorium do rzeki. Następnie koło bloków spółdzielczych.
Radny  Stanisław  Malinowski  zapytał  czy  posesje  na  których  woda  pobierana  jest  zarówno
 z wodociągu jak i z własnej studni są kontrolowane pod kątem ilości odprowadzanych ścieków.
Pan Wiesław Gierus odpowiedział, że obecnie nie ma możliwości pomiaru zrzutu ścieków.  Aby 
wyeliminować  nielegalny   pobór  wody  wszystkie  instalacje  zostaną   bardzo  dokładnie 
skontrolowane. 
Radny Marek Koczarski zapytał o zyski spółki z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków.
Pan Wiesław Gierus odpowiedział, że działalność na razie przynosi straty. W Lubomierzu 105 tys. 
zł, a we Wleniu  w wysokości  13 tys. zł
Pan Wiesław Gierus zapowiedział, że spółka będzie zarządzać dużym schroniskiem dla zwierząt, 
które powstało na terenach po straży granicznej.
Pan Burmistrz  podkreślił, że obsługa dostarczania wody i odbioru ścieków została przekazana do 
międzygminnej spółki   komunalnej. Nie przyniosło to uszczerbku finansowego dla gminy

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.
„za” - 15 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - 0 
Rada w obecności  15 Radnych – jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w sprawie  przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzenie ścieków ( załącznik nr  4 do nin. protokołu).
Ad  6.3.
Pani Maria Gierczyk wyjaśniła, że dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców gminy to 85 tysięcy 
zł rocznie.
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.
„za” - 15 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - 0 
Rada  w  obecności  15  Radnych  –  jednogłośnie   podjęła  uchwałę  w  sprawie  dopłat  do  cen 
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków ( załącznik nr  5 do nin. protokołu).
Ad  6.4.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  oraz  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  do 
projektu uchwały i wobec braku dyskusji  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
„za” - 14 Radnych,  „przeciw”-0   „wstrzymał się” -  Radna Ewelina Wójcik
Rada w obecności 15 Radnych –  większością głosów  podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne przekazanie działki nr 14/13 położonej w  obrębie II miasta Wleń na rzecz Powiatu 
Lwóweckiego ( załącznik nr  6 do nin. protokołu).
Ad  6.5.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  oraz  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  do 
projektu  uchwały  przedłużającą  termin  dzierżawy  nieruchomości  na  trzy  lata.  i  poddała  pod 
głosowanie podjęcie uchwały.
„za” - 15 Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - 0 
Rada w obecności 15 Radnych – jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości (załącznik nr  7 do nin. protokołu).
Ad  6.6.
Pani  Krystyna  Karbowiak wyjaśniła,  że  są  to  uchwały podjęte  wcześniej  lecz zakwestionowane 
przez nadzór wojewody. Po dokonaniu  poprawek poddaje się je ponownie do uchwalenia.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
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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  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  8 do nin. protokołu).
Ad  6.7.
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  określenia wysokości 
oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i  zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 
usamodzielnienie ( załącznik nr  9 do nin. protokołu).
Ad  6.8.
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  warunków realizacji 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w  zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” w Gminie Wleń na lata  2014-2020 ( załącznik nr  10 do nin. protokołu).
Ad  6.9.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  oraz  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  utworzenia odrębnych 
obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Wleń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy  oraz  wyborów  wójtów,  burmistrzów
i prezydentów miast. ( załącznik nr  11 do nin. protokołu).

Ad.7.
Radny Marek Koczarski zwrócił się o wyjaśnienie niektórych wydatków wykazanych w  informacji 
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r. oraz zasugerował inną lokalizację  tablicy Pana 
Szczurka.
Pan Burmistrz  zaapelował o wzajemne poszanowanie podczas trwającej  kampanii  wyborczej  do 
samorządu.
Pani Iwona Kobierecka zaapelowała o wsparcie finansowe wyjazdów na mecze młodzików z GKS 
Wleń. 

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

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Wleń 

Protokołowała:                                                                                                           /-/
 Bogusława Bieszczad                                                                                Katarzyna Kotołowska
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