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

         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia  27 października  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 Marcin Fluder Sekretarz Miasta i Gminy Wleń
6. Pani  Urszula  Kuncewicz  przedstawiciel  Pracowni  Planowania  Miejscowego  w  Jeleniej 

Górze
Ustawowy skład Rady – 15 Radnych
W obradach uczestniczyło 13 Radnych, nieobecni : Radna Grażyna Tomoń i Paweł Zamożniewicz 
oraz spóźniony Radny Grzegorz Skrobuk.
Obrady czterdziestej trzeciej  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:

Porządek:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad czterdziestej trzeciej   sesji.
3. Przyjęcie protokołu z czterdziestej drugiej   sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:

1)  W  sprawie    przystąpienia  do  sporządzenia  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wleń.
2)  W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
3) W sprawie   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7.    Sprawy różne.
1)  multimedialna  informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  roku  szkolnym  
2013/2014.

Ad.1.
Zrealizowano.
Ad.2.   
Pani  Przewodnicząca  odczytała  porządek obrad  i  zgłosiła   do porządku podjęcie  następujących 
uchwał:

           4).Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
    5). Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.

               6). Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 72/9 położonej 
w obrębie II miasta Wleń.

       7). Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń.

Pan Marcin Fluder  zgłosił potrzebę  podjęcia  uchwały intencyjnej Powiatowego Centrum Zdrowia 
   8) w sprawie stanowiska Rady Miasta i Gminy Wleń odnośnie zabezpieczenia wleńskiego  

SPZOZ w ginekologiczną opiekę medyczną.

1



Burmistrz uzupełnił – trwają rozmowy z SPZOZ w sprawie uruchomienia poradni ginekologicznej 
we Wleniu w ramach kontraktu zawiązanego przez Spółkę ze Lwówka Śląskiego.
Radni jednogłośnie przyjęli zmianę porządku obrad.
Ad.3.
Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z czterdziestej drugiej   Sesji 
Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 22 września 2014r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.6.1.
Pan Burmistrz – poprzednie studium oraz plan zagospodarowania  były opracowany przez Panią 
Urszulę  Kuncewicz.  Ważnymi  tematami  jest  budowa  stołówki  szkolnej  oraz  umiejscowienie 
cmentarza  w  Pilchowicach.  Są  również  liczne  wnioski  mieszkańców  do  zmiany  planu 
zagospodarowania.  Aby  realizować  rozwój  gminy  należy  bezwzględnie  urealnić  plan 
zagospodarowania przestrzennego.
Pani  Urszula  Kuncewicz  –  gmina  Wleń  pod  względem  planistycznym  zaistniała  jako  jedna
 z  pierwszych.  Poprzednie  studium   zagospodarowania  przestrzennego  dla  Gminy  Wleń  było 
opracowane w 2001r.  Nowa ustawa z  2003r.  nakłada  bezwzględny wymóg urealnienia  studium
 i planu zagospodarowania. Między innymi jest obowiązek  przedstawienie ujednoliconego  studium 
w formie elektronicznej.  Należy bezwzględni opracować nowe studium i na tej  podstawie plan 
zagospodarowania przestrzennego.
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” - 12  Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” -  0 – nieobecny Radny Grzegorz Skrobuk
Rada  w  obecności  12  Radnych  –   jednogłośnie   podjęła  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i 
Gminy Wleń. ( załącznik nr  3 do nin. protokołu).

Ad.4.
Pan Burmistrz złożył sprawozdanie z wydarzeń między sesjami.
14.10 - ślubowanie pierwszoklasistów w Zespole Szkół we Wleniu.
20.10 – spotkanie z mieszkańcami ulicy Skarpowej we Wleniu w sprawie udostępniania działek pod 
trwająca  kanalizację.  Jeden z  mieszkańców wstrzymuje  inwestycję  poprzez  żądanie  ogromnego 
odszkodowania za wejście na jego  posesję . Jest to przejaw ewidentnej złośliwości i utrudnienie dla 
mieszkańców. Mieszkaniec ten żąda odszkodowania z góry oraz dodatkowo opłaty za przesył.
Odbył się  turniej tańca w Zespole Szkól we Wleniu oraz  impreza z okazji podsumowania 800lecia 
Wlenia. Pan Burmistrz zaapelował do radnych o uczestnictwo w takiego typu wydarzeniach.
Pan  Burmistrz  wręczył  podziękowania  za  pracę  przy  organizacji  obchodów  800lecia  dla  Pani 
Katarzyny Kotołowskiej i Pani Iwony  Kobiereckiej.

Radny  Marek  Koczarski  zarzucił  niedopracowanie  sprawy  sprzedaży  działki  po  KZOM. 
„Podziękował” za nie wywiązanie się z obietnic składanych przez Pana Burmistrza przez minione 
cztery lata
Ad.6.2.
Pani Maria Gierczyk – przedstawiła zmiany do budżetu 
Radny Grzegorz  Skrobuk zadał  szczegółowe pytania dotyczące wydatków w Bystrzycy i Nielestnie 
oraz zwiększenia płac pracowników. 
Pani Skarbnik wyjaśniła że wydatek w Bystrzycy dotyczy zadania modernizacji drogi transportu 
rolniczego,  a  w  Nielestnie  dotyczy  wydatków  na  remonty  przepustów.  Zwiększenie  płac  jest 
spowodowane przejściem pracowników po zlikwidowanym zakładzie budżetowym do urzędu.
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.
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„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  4 do nin. protokołu).

Ad.6.3.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  oraz  Komisji   Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  do 
projektu uchwały .
Pani Teresa Leonie przytoczyła obwieszczenie prezesa GUS w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, a także stawki zaproponowane w projekcie uchwały.
Radny  Marek  Koczarski  poinformował,  iż  będzie  głosował  przeciw,  ponieważ  podatki  są 
egzekwowane  od  mieszkańców  i  przedsiębiorców,  a  nieskutecznie  egzekwuje  się  zaległości  od 
dłużników.
Pani  Przewodnicząca  poddała   pod głosowanie  uchwałę  w sprawi  określenia  wysokości  stawek 
podatku od nieruchomości.
„za” – 10 radnych, „przeciw” – Radny  Marek Koczarski, wstrzymali się od głosu – Radna Ewelina 
Wójcik i Radny Grzegorz Skrobuk
Rada w obecności  13 Radnych –  większością  głosów   podjęła  uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( załącznik nr  5 do nin. protokołu).

Ad.6.4.
Pani Teresa Leoniec wyjaśniła, że  praktycznie środków transportowych w gminie nie ma , ale mogą 
się pojawić i uchwałę należy podjąć.
Pan Marek Koczarski spytał, dlaczego tak ważna uchwała została dodana do sesji w ostatniej chwili.
Pani  Teresa Leoniec odpowiedziała, że opóźnienie wiąże się z  terminem ogłoszenia stawek   przez 
Ministra.
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 podjecie uchwały.
„za” – 10 radnych, wstrzymali się od głosu – Radni Ewelina  Wójcik, Grzegorz Skrobuk i Marek 
Koczarski.
Rada w obecności  13 Radnych –  większością  głosów   podjęła  uchwałę w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych. ( załącznik nr  6 do nin. protokołu).
Ad.6.5.
Pani Teresa Leoniec poinformowała, że proponowana stawka w gminie nie  ulega zmianie , chociaż 
Minister ogłosił wyższą stawkę.
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” – 10 radnych, wstrzymali się od głosu – Radni Ewelina  Wójcik, Grzegorz Skrobuk i Marek 
Koczarski.
Rada w obecności 13 Radnych –  jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie opłaty od posiadania 
psów ( załącznik nr  7 do nin. protokołu).
Ad.6.6.
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.
„za” – 13 radnych, 
Rada w obecności 13 Radnych –  jednogłośnie   podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przejęcie działki nr 72/9 położonej w obrębie II miasta Wleń. ( załącznik nr  8 do nin. 
protokołu).
Ad.6.7.
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Pani Teresa Leoniec – komunikat GUS z dnia 20.10. 2014r. przedstawia  kwotę  61,37 zł za 1 dt . 
Pani  Przewodnicząca   przedstawiła  stanowisko   Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i 
Bezpieczeństwa oraz Komisji Budżetu o obniżeniu wskazanej kwoty do wysokości 60,00 zł/1dt
Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały  o obniżeniu średniej ceny żyta do 
kwoty 60 zł za 1 dt.
„za” głosowało  – 10 radnych, wstrzymali się od głosu – Radni Ewelina  Wójcik, Grzegorz Skrobuk 
i Marek  Koczarski.
Rada w obecności  13 Radnych –   większością  głosów   podjęła  uchwałę  w sprawie  obniżenia 
średniej  ceny skupu żyta  przyjmowanej  jako podstawa obliczenia  podatku rolnego dla  Miasta  i 
Gminy Wleń. ( załącznik nr  9 do nin. protokołu).
Ad.6.8.
Pan  Marcin  Fluder  –  obecnie  uruchomienie  kontraktu  na  usługi  ginekologiczne  w  ośrodku  we 
Wleniu  z punktu widzenia NFZ jest niemożliwe.  Lwówek Śląski. W ramach swojego kontraktu ma 
taką  możliwość . Dlatego potrzebna jest uchwała intencyjna , że jest taka wola mieszkańców  naszej 
gminy.
Pani przewodnicząca poddała  pod głosowanie podjęcie uchwały
„za” – 13 radnych, 
Rada w obecności 13 Radnych –  jednogłośnie   podjęła uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miasta 
i Gminy Wleń odnośnie zabezpieczenia wleńskiego SPZOZ w ginekologiczną opiekę medyczną.
( załącznik nr  10 do nin. protokołu).
Ad.7.
Pani  Przewodnicząca odczytała  pismo z Ministerstwa Zdrowia w sprawie skargi  Pani  Czesławy 
Gałązki na kierownika MGOPS we Wleniu kierującą sprawę do załatwienia zgodnie z właściwością. 
Pani  Przewodnicząca  zwróciła  się  do  radnego  Marka  Koczarskiego  członka komisji  rewizyjnej, 
który odpowiedział , że nie został upoważniony przez przewodniczącą  komisji  do  zajęcia się tą 
skargą.
Pani Agnieszka Marceluk Inspektor ds. Oświaty urzędu  przedstawiła informację z realizacji zadań 
oświatowych za rok  szkolny 2013/2014.( załącznik nr 11 do nin. protokołu)
Radny  Marek Koczarski  zwrócił  się  do  Pana Marcina  Fludra  o  spowodowanie   ograniczenia  
w ruchu na ulicy prowadzącej  do cmentarza oraz załatanie dziury w jezdni.
Pan Marcin Fluder –  odpowiedział, że trwają rozmowy ze strażakami w kwestii organizacji ruchu.
Radny Grzegorz  Skrobuk poruszył temat w sprawie  budynku po  Basztowej.
Pan Marcin Fluder odpowiedział, iż obecnie toczy się postępowanie w prokuraturze w tej sprawie.
Pani Iwona  Kobierecka spytała, jak unormowana jest sprawa wynajęcia świetlicy i kto wystawia 
rachunki.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że faktury wystawia gmina.

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

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Wleń 

    Protokołowała:                                                                                                           /-/
 Bogusława Bieszczad                                                                                Katarzyna Kotołowska
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