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

         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia  10 listopada 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

Ustawowy skład Rady – 15 Radnych
W  obradach  uczestniczyło  12  Radnych,  nieobecni:  Radna  Grażyna  Tomoń,  Radny  Paweł 
Zamożniewicz oraz  Radny Stanisław Malinowski
Obrady czterdziestej czwartej   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 czwartej  sesji.
3. Przyjęcie protokołu z czterdziestej trzeciej  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 Nr 226/XLI/14 Rady Miasta i Gminy Wleń.
3) W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami  
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku       
publicznego na rok 2015.

7. Sprawy różne.

Ad.1.
Zrealizowano.
Ad.2.   
 Zmian do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad.3.
Pani  Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z czterdziestej trzeciej   Sesji 
Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 27 października 2014r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.4.
Pan Burmistrz  wręczył Panu Stanisławowi  Mrówce - Staroście  Lwóweckiemu   podziękowania za 
wkład pracy  w organizację obchodów 800 lecia miasta Wleń. 
Pan Burmistrz  w swoim wystąpieniu zwrócił  uwagę na blokowanie inwestycji kanalizacji Wleń-
Bystrzyca przez jednego z mieszkańców Wlenia,  W przypadku dalszych opóźnień  lub trudności ze 
strony właściciela  działki  kanalizacja   zostanie  przeprowadzone przez inny teren.  Remontowana 
droga w Marczowie również nastręcza dużo trudności z powodu jej położenia i złych warunków 
geologicznych.
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W związku z tym, że jest to ostanie posiedzenie rady  szóstej kadencji Pan Burmistrz  podziękował 
wszystkim radnym za  trud  i  zaangażowanie  w pracę  dla  rozwoju  gminy i  przedstawił  niektóre 
inwestycje wykonane w ciągu ostatnich czterech lat:

• melioracje wodne tzn. modernizacja przepustów na rowach – 41 tys.zł
• infrastruktura  wodociągowa  i  kanalizacyjna  -  6  mln  240tys.zł  w  tym  kanalizacja  

w Pilchowicach oraz Bystrzyca-Wleń
• drogi  dojazdowe  do  gruntów  rolnych  -  1mln  800tys.zł  w  Strzyżowcu,  Marczowie, 

Pilchowicach i Bystrzycy
• drogi publiczne -1 mln 163 tys. zł – droga Radomice -Klecza- Łupki
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 2 mln 51tys. zł w tym drogi w Marczowie, Łupkach, 

Radomicach, Kleczy,
• turystyka -89 tys. zł 
• gospodarka mieszkaniowa- 1 mln 748 tys. zł w tym: przystosowanie budynku byłej szkoły w 

Strzyżowcu na mieszkania komunalne, odnowa budynków mieszkalnych we Wleniu, remont 
ratusza miejskiego i modernizacja zegara na wieży,

• zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Pilchowice- 110 tys. zł
• oświata  i  wychowanie-  620  tys.  zł  w  tym:  monitoring  do  zespołu  szkół,  boisko 

wielofunkcyjne, plac zabaw
• ośrodki  kultury i  świetlice-  3 mln 117 tys.  zł  w tym:  remonty świetlic  w Pilchowicach, 

Nielestnie,  budowa świetlicy w Marczowie,  remont  OKSiT we Wleniu,  budowa placów 
zabaw w Marczowie, Bystrzycy, Radomicach, Strzyżowcu,

• ochrona zabytków - remont zamku w Łupkach 4 mln 517 tys zł
• dofinansowanie obwodnicy Wlenia - 170 tys. zł

Ogółem w ciągu minionych czterech lat  wykonano inwestycje o wartości około 29 mln. zł

Ad.5.
Nie zgłoszono wniosków .

Ad.6.1.
Pani Maria Gierczyk wyjaśniła, że  dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 76.566,91 zł na 
pokrycie  przyjętych  zobowiązań  po  zlikwidowanym  zakładzie  budżetowym.  W dziale  921  nie 
przewiduje się wydatków inwestycyjnych. Zadania związane z modernizacją świetlicy w Bełczynie , 
OKSiT  we  Wleniu  oraz  dokumentacją  na  budowę  świetlicy  w  Radomicach  będą  realizowane
 w przyszłym roku.
Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu do projektu uchwały 
 i poddała pod głosowanie
„za” - 9  Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - Radna Ewelina Wójcik, Marek Koczarski 
i Grzegorz Skrobuk 
Rada w obecności 12 Radnych –  większością głosów  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 zmiana nie dotyczy wielkości zaciąganego kredytu . Pierwotnie 
zakładano jedną  pożyczkę długoterminową w kwocie 1 mln 700 tys. zł.  Po zmianach będzie to 
pożyczka  długoterminowa  w  kwocie  1.274.455,28  zł  oraz  kredyt  długoterminowy  do  kwoty 
425.544,72 zł.
Komisja  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  wydała  pozytywną  opinię  do  projektu 
uchwały.
„za” - 12  Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - 0
Rada w obecności 12 Radnych –  jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie  zmian w uchwale  
Nr 226/XLI/14  Rady Miasta i Gminy Wleń. ( załącznik nr  4 do nin. protokołu).
Ad.6.3.

2



Pani  Agnieszka  Marceluk  wyjaśniła,  że  program współpracy  z  organizacjami   powinien  zostać 
przyjęty przez radę do końca listopada. Program został poddany konsultacjom społecznym , jednak 
nie wpłynęły żadne uwagi.
Komisja Edukacji,  Zdrowia,  Spraw Społecznych,  Kultury i  Sportu wydała  pozytywną opinię  do 
projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjecie  uchwały .
„za” - 12  Radnych,  „przeciw”- 0 ,  „wstrzymał się” - 0
Rada w obecności 12 Radnych –  jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie   przyjęcia Programu 
współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2015. ( załącznik nr  5 do nin. protokołu).
Ad.7.
Pani Przewodnicząca odczytała pismo Pani Kibiń, która prosi o interwencję w sprawie sikania psów 
na  odnowioną elewację budynku, gdyż po rozmowie z  właścicielem została obrażona słownie  
i napisem na elewacji .
Radny Grzegorz Skrobuk zapytał o niebieski budynek po basztowej we Wleniu.
Pan Burmistrz odpowiedział,  że prokurator  zlecił   nadzorowi  budowlanemu  zbadanie sytuacji. 
Kwota  zaległości podatkowych właściciela wobec gminy   nie jest wystarczająco wysoka , aby 
można było  wystąpić o odebranie własności.
Pan  Stanisław Mrówka  Starosta  Lwówecki  –  na  koniec  czwartej  kadencji  rady  powiatu  złożył 
podziękowania  radnym  szóstej  kadencji  Rady  Miasta  i  Gminy  za  współfinansowanie  budowy 
obwodnicy Wlenia i i za całą współpracę. Podziękował  wszystkim gminnym instytucjom  i wręczył 
figurki mrówki wyplecione ze słomy dla Pani Przewodniczącej rady oraz pana Burmistrza.
Pan  Burmistrz  w  ramach  podziękowania   wręczył  kwiaty  dla  Przewodniczącej  Rady  oraz 
pamiątkową książkę  dla wszystkich radnych.

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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