
                                                                                                                                
               P R O T O K Ó Ł   Nr  X/ 11      

Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 02 września  2011 r. 

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni Rady Miasta i Gminy Wleń – wg listy obecności / zał. nr 1/
2. Przedstawiciele zakładów pracy i sołectw – wg listy obecności / zał. nr 2,3/
3. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Pan Bogdan Mościcki
4. Skarbnik Miasta  i Gminy Wleń – Pani Maria Gierczyk 
5. Sekretarz Miasta i Gminy – Pan Marcin Fluder
6. Radca Prawny – Roman Słomski

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło – 14 radnych

Obrady  X  Sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Wleń  prowadziła  Przewodnicząca  Rady   Miasta  
i Gminy Wleń Pani Katarzyna Kotołowska.

Przewodnicząca Rady  po powitaniu  radnych i  zaproszonych gości   otworzyła  obrady X Sesji 
stwierdzając na podstawie  listy obecności, że jest wymagane quorum do podejmowania decyzji.
Przewodnicząca Rady  przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad X Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
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 za 2011 rok.
    2.w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole
    publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Wleń.
    3. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości,
   4. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników.
    5.w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym we 
      Wleniu i Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie dla  przeprowadzenia głosowania w wyborach 
      do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 
       2011r.
7. Rozpatrzenie skargi.
8. Sprawy organizacyjne różne.
Ad.1. 
Zrealizowano.
Ad.2.
Zrealizowano
 Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr IX/11 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 20 czerwca 2011r.
Za głosowało 13 radnych       przeciw  – 1 radny
Protokół przyjęto większością głosów.
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Ad.4.
Głos zabrał Burmistrz pan Bogdan Mościcki:
-odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Tegoroczne środki na walkę z bezrobociem 

stanowią zaledwie 60% środków ubiegłorocznych,
01.08.11  –  wystąpiły  katastrofalne  opady  deszczu  w  których  ucierpieli  mieszkańcy  Radomic. 

Pilchowice i Łupek. Mieszkańcy, którzy są narażeni na podtopienia powinni bezwzględnie się 
ubezpieczyć.  Gmina  wystąpiła  do  wojewody  o  wypłatę  odszkodowań  lecz  wniosek 
odrzucono, a problem scedowane na gminę,

07.08.11 – we Wleniu odbył się  festiwal teatrów ulicznych „Poszukiwanie Pinokia”,
23.08.11 – odbył się egzamin na nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół we Wleniu,
01.09.11 – rozpoczął się nowy rok szkolny. Subwencja oświatowa powinna być zróżnicowana dla   
        szkół wiejskich i miejskich gdyż koszt utrzymania ucznia w szkole wiejskiej jest dużo większy.
02.09.11 – podpisano umowę w sprawie remontu  drogi w Strzyżowcu
-aktualne inwestycje- remont zamku posuwa się do przodu- trwają prace wzmacniające górne partie 

murów, ku końcowi zbliża się  remont świetlicy w Nielestnie,  zakończyła  się  odnowa hali 
sportowej w ZS Wleń, kończy się remont drogi w Radomicach, rozstrzygnięto przetarg na plac 
zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.Mamy szansę , aby do grudnia złożyć wniosek 
na  rewitalizację  Wlenia.  Ogromnym problemem pozostaje  brak  deklaracji  mieszkańców w 
kwestii  ich  udziału  finansowego  w   tym  projekcie.  Proszę  radnych  z  Wlenia  ,  aby 
przeprowadzili ponowne rozmowy z mieszkańcami tych budynków.

Radna Tomoń Grażyna  poprosiła pana Burmistrza o podanie informacji o imprezach, które odbyły 
się w Strzyżowcu.

Pan Burmistrz – sołectwo Strzyżowiec prężnie kontynuuje współpracę Polsko-Słowacką. Jednym 
z elementów był festyn wiejski. Również w dniu 27.08. sołectwo zorganizowało festyn.

Ad.5.
Radna Ewelina Wójcik – zgłosiła zapytanie w sprawie Ośrodka Zdrowia we Wleniu, 

Burmistrz – dokumentacja została złożona i czekamy na pozwolenie na budowę. Przetarg zostanie 
ogłoszony późną jesienią, aby prace można było rozpocząć wczesną wiosną i ukończyć przed zimą.

Radny Stanisław Mikulicz – w Bystrzycy również odbył się festyn wiejski. Zadał pytanie na kiedy 
planowana jest wymiana zbiornika wody i kto za to zapłaci?

Burmistrz  –   zamówienie  zostało  złożone.  Zbiornik  będzie  plastikowy  o   pojemności  15m3, 

płatnikiem będzie gmina.

Przewodnicząca  Rady  –  w  dniu  19.08.2011r  wpłynął  wniosek  radnego  Marka  Koczarskiego 
(załącznik  nr  4  do  nin.  protokołu),  a  miesiąc  wcześniej  wniosek  pana  Sławomira  Osieckiego,
 w  sprawie  uznania  nieważności  uchwały   nr  65/XIV/07  Rady  Miasta  i  Gminy  Wleń  z  dnia 
20.12.2007r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
 i  Gminy Wleń. Pan Osiecki miał pretensje, że jego wniosku nie przekazałam państwu radnym 
wcześniej,  ale  wcześniej  nie  mieliśmy  posiedzeń  dlatego  przekazałam  go  państwu  wraz  
z materiałami na dzisiejszą sesję.

Radca  Prawny  –  omówił  procedury  wymagane   przy  pracach  nad  planem  zagospodarowania 
przestrzennego. Procedura uchwalenia planu jest ściśle określona i obłożona wymogami. Projekt 
planu musi być bezwzględnie zgodny ze studium. Dokonanie zmian w planie zagospodarowania 
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przestrzennego jest poddane specjalnym rygorom .Cały proces uzgodnieniowy trwa przez kilka lat. 
Jest to niezmiernie istotny dokument. Wszelkie zmiany w planie muszą się odbywać w procedurze 
zmiany planu. Wniosek skierowany do rady nie może być przyjęty, gdyż nie ma czegoś takiego jak 
uchwalenie  nieważności   planu.  W tym  przypadku  tylko  wojewoda  mógł   w  ciągu  miesiąca 
stwierdzić  nieważność  uchwały  w  przedmiocie  planu,  ale  tylko  w  zakresie  prawidłowości 
przeprowadzonej  procedury  uchwalania,  a  nie  w  merytoryczne  rozstrzygnięcia.    Gmina  może 
przystąpić do zmiany planu jeśli uzna że jest taka konieczność i są środki na ten cel. 

Radny Marek Koczarski –  stwierdził, że w 2010r. była dokonywana zmiana w planie oraz  zadał 
pytanie  o  koszty  wprowadzenia  tych  zmian.  Zapytał  pana  radcę   prawnego  czy  zgadza  się  
z zarzutami opisanymi w wniosku .

Radca Prawny – nie  zgadzam się.  Aby stawiać zarzuty należy je sprecyzować.  We wniosku są 
poruszone hasła, ale brak ich rozwinięcia.

Radny Marek Koczarski – proszę o przegłosowanie mojego wniosku kto jest za przyjęciem, kto 
przeciw.

Przewodnicząca Rady – rozpatrywanie takiego wniosku jest niedopuszczalne.

Burmistrz –   studium zagospodarowania gminy uchwalono 2001r. W kadencji burmistrza Szefsa 
gmina  przystąpiła  do  sporządzenia   planu  zagospodarowania  przestrzennego   całej  gminy. 
Uzgodnienia z mieszkańcami trwały kilka lat. Na koniec kadencji pana Szefsa plan był gotowy do 
uchwalenia.  Po objęciu funkcji  w 2006r.  z powodu wątpliwości  mieszkańców zadecydowałem  
o  ponownym  wyłożeniu  planu  do   analizy.   Na  początku   2008r  uchwała  o  przyjęciu  planu 
zagospodarowania przestrzennego została przegłosowana. W 2010r. zrobiono kilka zmian , które 
kosztowały gminę około 40 tys. zł. Nad obowiązującym planem pracowano przez cztery kadencje 
rady.  Koszt  dla  gminy  ewentualnego   przystąpienia  do  nowego planu to  ok.  0,5  mln.zł.  oraz 
ogromne komplikacje i dodatkowe koszty dla mieszkańców gminy.

Pani  Iwona  Kobierecka  –   dlaczego  Agencja   wyceniając  działki  we  wsi  Modrzewie,  gdzie  
w studium były  to tereny usługowe , a teraz są zielone i wyceniane po 30-40 tys. za 20 arów.

Burmistrz –  przepisy agencyjne pozwalają na podbijanie cen działek.

Pani Iwona Kobierecka – skierowała pytania do pana Burmistrza:
- co z przepustami we wsi Modrzewie o których dwa razy wspominał radny Birulo,
- kiedy zostaną wykoszone pobocza ,
- kiedy będzie remont odcinka drogi od stawów do  zakrętu do pana Świętochowskiego.

Radny Marek Koczarski – czy będzie głosowany wniosek pana Osieckiego o częściową zmianę  
i odczytał pismo pana Marka Drala ( załącznik nr 12 do nin. protokołu).

Przewodnicząca  Rady-  wniosek  pana  Osieckiego  nie  będzie  głosowany  ,  gdyż  nie  ma  go  
w porządku obrad. Pan Osiecki został  poinformowany, że będzie rozmowa na ten temat.

Sołtys   Waldemar  Birulo  -   proszę  trzymać  się  porządku  i  mam wniosek  ,  aby  w sprawach 
bieżących zgłaszane przez nas zapytania  proszę pisać i podawać na sesji co było zrobione a co nie
 i dlaczego.
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Przerwa 5 minut.

Starosta  pan   Stanisław  Mrówka-w  temacie  wyceny  działek  w  Modrzewiu.  Generalna  zasada 
działania rzeczoznawców i w Agencji –  wystawić taką cenę  wywoławczą , aby nie można było im 
zarzucić, że działają na szkodę skarbu państwa. W związku z tym, działki nierolnicze , które w 
studium sąsiadują z działkami budowlanymi mogą być wyceniane jak działki pod budowę. Dlatego 
najlepiej jak te działki przeleżą i znajdą rozstrzygnięcie  w najbliższym planie zagospodarowania 
przestrzennego.  Nie  ma  przymusu  aby  te  działki  kupować  jeśli  cena  dla  nabywcy  jest 
nieodpowiednia. Dyrektor wrocławski może cenę  obniżyć  o 50%.

Radny Zbigniew Lebiedź – jest ogromna prośba do starosty , aby przyczynił się do pomalowania 
białych pasów na drodze powiatowej Lwówek – Wleń.

Przewodnicząca Rady – prośba do pana starosty w sprawie odkrzaczania drogi i rowów na trasie 
Wleń -Pilchowice.

Starosta pan Stanisław Mrówka – rada powiatu odrzuciła wniosek o zakup maszyny do malowania 
pasów, dlatego nie mogę składać obietnic odnośnie  wykonania tych prac. Jest zakupiona maszyna 
do odkrzaczania. Jest pięć gmin więc prace są wykonywane po kolei. 

Ad.6.1.
 Skarbnik Pani Maria  Gierczyk – zmiana polega na  zwiększeniu planu dochodów i wydatków 
budżetowych  o  534.050  zł.  Pozostałe  zmiany  polegają  na  przeniesieniach  wydatków  między 
działania. Po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 14.228.198.77, a plan wydatków to 
11.623.163,14 zł.

Radny Andrzej Czapski z upoważnienia  Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego  odczytał  pozytywną  opinię  komisji  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  
w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.

 Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w uchwale 
budżetowej Miasta  I gminy Wleń na 2011r.

Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Ad.6.2.
Przewodniczący Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw Społecznych,  Kultury i  Sportu  pan  Maciej 
Rybiałek odczytał  pozytywną opinię komisji do projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad 
ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto  
i Gminę Wleń.

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały .

Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

Ad.6.3.
Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  pan  Zbigniew 
Lebiedź odczytał pozytywna opinie komisji o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości na okres trzech lat.
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Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały .

Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 7 do nin. protokołu).

Ad.6.4.
Radny Andrzej Czapski z upoważnienia  Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego  odczytał   opinię  komisji  do  projektu  uchwały  w  sprawie  powołania  Zespołu 
Opiniującego kandydatów na ławników .

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały  

Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 8 do nin.protokołu).

Ad.6.5.
Radny Andrzej Czapski z upoważnienia  Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego odczytał  pozytywną opinię komisji do projektu uchwały w  sprawie utworzenia 
obwodów głosowania w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym we    Wleniu i  Domu Pomocy 
Społecznej w Nielestnie dla  przeprowadzenia głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października  2011r.

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały  

Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 9 do nin. protokołu).
Ad.7.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Grażyna Tomoń odczytała opinię komisji
(załącznik nr 10 do nin. protokołu)  w sprawie skargi pana Marka Krzysztofa  Drala   na Burmistrza 
Miasta i Gminy Wleń , uznając ją  za zasadną i sugerując konieczność wyciągnięcie konsekwencji  
wobec osób winnych, a w tym przypadku wobec  Burmistrza.

Radca Prawny – nie ma możliwości, aby Rada mogła ukarać karą porządkową  Burmistrza.

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
uznając ją za zasadną.  

Za głosowało 12 radnych  wstrzymało się – 2  radnych

Rada  w  obecności  14  radnych  większością  głosów   podjęła  uchwałę  (załącznik  nr  11  do  nin. 
protokołu).

Ad 8.
Przewodnicząca Rady – przypomniała o konieczności zgłaszania do przewodniczącej przez radnych 
swojej ewentualnej nieobecności.
Radna  Ewelina  Wójcik  odczytała  pytania  pana  Andrzeja  Jaśkiewicza  (załącznik  nr  13  do  nin. 
protokołu)
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że odpowiedź na pytania otrzymana na piśmie  pani radna .
Wobec wyczerpania  porządku obrad  Przewodnicząca  Rady zamknęła  posiedzenia  X sesji  Rady 
Miasta i Gminy Wleń.

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy  Wleń
Bogusława Bieszczad                                                               /-/ Katarzyna Kotołowska
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