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

z Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 23 września  2011 r. 

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. 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  XI  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 XI 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 XI Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za pierwsze półrocze 

2011r.
7. Podjęcie uchwał:

1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń   za 2011r.
2. W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
     Wleń za pierwsze półrocze roku budżetowego. 
3. W sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
    odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń.
4.W sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków.

8. Wybory ławników.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.

9. Sprawy organizacyjne różne.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  pani  Grażyna Tomoń  w imieniu  całej  komisji  poprosiła  
o wprowadzenie do porządku obrad punku  w sprawie przegłosowania wniosku pana Sławomira 
Osieckiego.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie dodatkowego punktu do porządku obrad 
rady:  za – 8 radnych  przeciw – 4 radnych, wstrzymało się 2 radnych
Po zmianach porządek obrad przedstawia się  następująco:

1



1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XI Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za pierwsze półrocze 

2011r.
7. Podjęcie uchwał:

1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń   za 2011r.
2. W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
     Wleń za pierwsze półrocze roku budżetowego. 
3. W sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
    odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń.
4. W sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków.

       8. Wybory ławników.
 1.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.

         9. Wniosek pana Sławomira Osieckiego.
        10.Sprawy organizacyjne różne.
Ad.1. 
Zrealizowano
Ad.2. 
Zrealizowano.
Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr X/11 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 2 września 2011r.
Za głosowało 14 radnych       
Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.4.
Głos zabrał Burmistrz pan Bogdan Mościcki:
03.09.11-  odbyły  się  powiatowe  zawody  Ochotniczych  Straży  Pożarnych.  Zwyciężyła  OSP 

Pilchowice, drugie miejsce zdobyła OSP Wleń.
06.09.11 – na Zaporze w Pilchowicach  odbył się konwent  burmistrzów  powiatu  lwóweckiego 

zorganizowany przez  starostę  pana  Stanisława  Mrówkę  wraz  z  przedstawicielami  Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz  Agencji Nieruchomości Rolnych, poświęcony 
promocji powiatu. Organizacji ścieżek rowerowych oraz poprawienie szlaków turystycznych

06.09.11.-  dokonano odbioru  technicznego wyremontowanej  drogi  w Radomicach i  mostku  na 
drodze w Marczowie.

Z powodu urlopu wypoczynkowego Burmistrza, sprawozdanie kontynuował Sekretarz pan Marcin 
Fluder:

07.09.11 – odbyła się wizyta gości z Francji zaproszonych przez pana Starostę  lwóweckiego. Na 
naszym terenie zwiedziliśmy muzeum elektrowni w Pilchowicach.

12.09.11 -  spotkanie gospodarzy zbiornika wodnego w Pilchowicach wraz ze Starostą lwóweckim, 
jeleniogórskim  i  przedstawicielami  ościennych  gmin,   dotyczące  budowy  szlaków 
rowerowych wzdłuż linii brzegowej  jeziora.

13.09.11 – odbyło się zebranie dożynkowe.
14.09.11 – odbyło się posiedzenie komisji stałych rady.
16.09.11 -  spotkanie w Nowogrodźcu w sprawie  wynajmu sceny i wiat na organizacji dożynek 

powiatowych.
22.09.11.- wyjazd wraz z dyrektorem szkoły do Czech w sprawie dalszej współpracy w realizacji 

projektu.
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22.09.11 – spotkanie u notariusza w sprawie przekazania gruntów pod drogami.
Ad.5.
Radny Marek Koczarski – zwrócił  się  do burmistrza ze stwierdzeniem, że przedstawione przez 
KZOM we Wleniu  nowe taryfy  opłat za wodę i ścieki zawierają  wiele błędów merytorycznych, 
usunięcie których spowodowałoby obniżenie proponowanych stawek.

Burmistrz – taryfy opłat za wodę i ścieki w naszej i  wielu innych gminach  są zaniżane. Jest to 
ochrona mieszkańców .   Dochody z tego tytułu powinny zrównoważyć koszty. Nie ma żadnego 
zysku.   Dodatkowo  wspierając  mieszkańców  rada  uchwala  dopłaty  do  cen  wody  i  ścieków  . 
Chroniąc mieszkańców ograniczamy budżet gminy.

Radny Marek Koczarski -   opłaty za wodę w dużej części utrzymują  zakład, należy przyjrzeć się 
wykazanym  w  kalkulacji  kosztom    zatrudnienia,   kosztom  pośrednim,  należy  poszukać 
oszczędności.

Radny Maciej Rybiałek -  do nowego wodociągu na ulicy Winiogórskiej we Wleniu  nie wpięło się 
wielu mieszkańców. Podwyżka cen wody spowoduje całkowitą blokadę  przyłączania się do sieci.

Burmistrz – nie ma przymusu przyłączania się do sieci wodnej. 

Radny Stanisław Kwolik-   na ul. Stachowicza przy przedszkolu  trwa przygotowanie podwórka 
pod całkowite zabetonowanie. Jest to przestarzała metoda, odchodzi się od tego, może przysporzyć 
kłopotów w sytuacji awarii instalacji kanalizacyjnej czy wodnej. Na ulicy Ogrodowej na placu po 
starym baraku jest straszny bałagan.

Burmistrz –  o zabetonowaniu podwórka zdecydowały koszty. Ta metoda będzie dwukrotnie tańsza 
niż położenie kostki. Pokrywy na studzienkach  zostały odpowiednio zabezpieczone.

Radna  Marianna  Wojdyła  –  czy  będzie  wykonane  dalsza  część  ogrodzenia  wokół  placu 
przynależnego do Wiejskiego Domu Kultury w Pilchowicach.

Burmistrz- interwencja mieszkańców budynku nr 42 w Pilchowicach spowodowała wstrzymanie 
budowy nowego ogrodzenia , które  uniemożliwi dojście do ogródków ponieważ odległość między 
nowym ogrodzeniem , a istniejącym  płotem jest zbyt mała.

Sołtys  Iwona  Kobierecka  –  zgłosiła  swoją  uwagę  odnośnie  nie   wykoszenia  poboczy  dróg 
prowadzących do oddalonych, pojedynczych domostw  w sołectwie Modrzewie.

Pan Marcin Fluder –  jako właściciel posesji w Modrzewiu wyjaśnił, że wspólnie z sąsiadem we 
własnym zakresie  wykasza ok.200 m poboczy drogi .

Sołtys  Elżbieta Rumińska – zgłosiła  prośbę o zamontowanie lamp oświetleniowych na nowych 
słupach energetycznych w Pilchowicach koło fabryki  przy  ulicy prowadzącej na zaporę.

Sołtys  Tadeusz Wróbel – w Kleczy od kilku lat jest problem z wodą. Czy jest planowany remont 
wodociągu.  Do  kogo  należy  obowiązek  założenia  wodomierzy,  które  są  w  znacznej  mierze 
uszkodzone.

Pan Zdzisław Kostka Dyrektor KZOM – wodomierze są wymieniane przez KZOM . Obecnie są 
wymieniane uszkodzone, a następnie będą zakładane dla ryczałtowców. Ze względu na duże koszty 
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operacja  musi  być  rozłożona  w  czasie.   Remont  całego  wodociągu  nie  jest  konieczny.  Jeśli  
z górnego zbiornika jest większy pobór wody to w dolnym zbiorniku jej brakuje stąd chwilowe 
braki.  Jest  to  również  zależne  od  wielkości  dopływu  wody.  Dobrym  rozwiązaniem  byłoby 
dokonanie odwiertu i zaopatrzenie dolnego zbiornika w niezależne źródło wody . 

Sołtys Tadeusz Wróbel – największy problem mają  państwo Turkiewicze.

Pan Zdzisław Kostka – ci państwo mają wysoko położone mieszkanie i maja problem z ciśnieniem 
wody.

Przewodnicząca Rady -  złożyła wniosek do Burmistrza o interwencję  w starostwie w sprawie 
odkrzaczania  poboczy drogi na odcinku od Wlenia do Strzyżowca oraz o pomalowanie pasów na 
jezdni.

Radna Ewelina Wójcik – czy jest obowiązek legalizacji wodomierzy.

Pan Zdzisław Kostka – nie ma legalizacji wodomierzy . 

Ad.6.
Skarbnik Pani Maria Gierczyk przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu 
Uchwalony w  styczniu 2011r. Budżet Miasta i Gminy Wleń to :
-dochody 13.230.000,00.zwiększenie o kwotę 450.278,77 stan na 30.06.2011r – 13.680.278,77

− wydatki 10.330.000,00 zwiększenie o 745.243,14  stan na 30.06.2011r. - 11.075.243,14.
− nadwyżka w kwocie 2.900.000,00

Dochody gminy zrealizowano w 40,78 %, a wydatki 48,01%
Należności wystąpiły w kilku obszarach na kwotę 1.944.044,78 . Zobowiązania krótkoterminowe 
na kwotę 400.282,14 i zobowiązania długoterminowe w kwocie 5.498.257,21. Wieloletnia prognoza 
finansowa Gminy Wleń – założenia kształtują  się prawidłowo ,  nie  przekroczono planowanych 
wskaźników spłata rozchodów realizowana jest terminowo i bez zakłóceń.

Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o zapoznanie się z pismem pana Sławomira Osieckiego , 
które dostarczono radnym przed sesją i ogłosiła 5 minut przerwy.

Ad.7.1.
Skarbnik Pani Maria Gierczyk -  zwiększenie planu dochodów o kwotę 72.568,74  na którą się 
składa  dofinansowanie  zadań  rekultywacyjnych  pt.”Strzyżowiec  droga  dojazdowa  do  gruntów 
rolnych” oraz dotacja celowa na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 72.568,74 w tym dotacja dla LZS „Pogoń” 
Wleń na sekcje tenisa stołowego. Pozostałe zmiany to przeniesienia wydatków między działami.

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 4 do nin. protokołu).
Ad.7.2.
Skarbnik Pani Maria Gierczyk – na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych  rada 
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gminy podejmuje uchwałę określającą zakres i formę informacji burmistrza o przebiegu wykonania 
budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego, kształtowaniu się wieloletniej  prognozy 
finansowej, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kulturalnej oraz o 
przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Radny Andrzej Czapski z upoważnienia  Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego  odczytał  pozytywną  opinię  komisji  do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy   Wleń za pierwsze półrocze 
roku budżetowego.

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały  w sprawie  określenia zakresu 
i  formy informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy   Wleń  za  pierwsze  półrocze  roku 
budżetowego.

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

Ad.7.3.
Burmistrz – nowe taryfy zostały omówione na komisjach rady i we wcześniejszych wystąpieniach 
na dzisiejszej sesji. Stawki nie są zawyżone . Są liczone na podstawie faktycznych kosztów. Sieć 
jest przestarzała i wymaga ciągłych remontów.

Radny Marek Koczarski –  zapytał dyrektora KZOM czy faktycznie zatrudnienie zmniejszy się  
o dwie osoby .

Pan Zdzisław Kostka Dyrektor KZOM –  przystąpiliśmy do redukcji zatrudnienia. Dwie osoby z 
grupy remontowe są na wypowiedzeniu i w I kwartale  przyszłego roku następne dwie gdyż nie ma 
zleceń na prace remontowe.

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  pan  Zbigniew 
Lebiedź odczytał  pozytywna opinie komisji  o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 
opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i 
Gminy Wleń.

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf 
opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i 
Gminy Wleń.

„Za” głosowało 9  radnych ,  „przeciw” -3 radnych ,wstrzymało się – 2  radnych

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

Ad.7.4.
Skarbnik Pani Maria Gierczyk -  propozycja dopłaty do 1m3 wody na cele bytowe  0,40 zł + vat  i
dopłaty do 1m3   ścieków  1,00 zł  +  vat.   Roczny koszt dopłaty do wody to  ok.  31.283 zł  ,  
a dopłaty do ścieków  to  ok. 57.677 zł.
Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  pan  Zbigniew 
Lebiedź odczytał pozytywną  opinię  komisji o projekcie uchwały w sprawie dopłat do cen wody 
Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie  dopłat do cen wody 
i odprowadzanych ścieków.
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„Za” głosowało 13  radnych ,   wstrzymał się – 1  radny

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

Ad.8.
Przewodnicząca  Rady  odczytała  opinię  Zespołu  Opiniującego  Kandydatów  Na  Ławników  
w sprawie kandydata pani Eulalia Bocheńska – Foina.( załącznik nr 8 do nin.protokołu)
Wybrano komisję skrutacyjną w składzie:
1.Przewodnicząca – Andrzej Czapski
2.Członek Ewelina Wójcik
3. Członek – Grzegorz Skrobuk
Przeprowadzono  głosowanie  tajne.  Przewodniczący  komisji  skrutacyjnej  odczytał  protokół  
z   przeprowadzonych  wyborów.  (  załącznik  nr  9  do  nin.protokołu).  Na  ławnika  do  Sądu 
Okręgowego w Jeleniej Górze została wybrana  pani Eulalia Bocheńska-Foina.

Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie   podjęła uchwałę (załącznik nr 10 do nin. protokołu).

Ad.9.
Radny Marek  Koczarski  -   zdaniem Komisji  Rewizyjnej  należy  poddać   pod  osąd  wszystkich 
radnych  wniosek  pana  Osieckiego  pan  Osiecki  mógłby  przedstawić  założenia  tego  wniosku  i 
wniosek należy przyjąć lub odrzucić  .

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu  panu Osieckiemu.

Pan Luk Vanhauwaert – zgłosił swój protest .   Również składał w przeszłości  taki wniosek , który 
pozostał bez odzewu. Zapytał czy należy   głośno krzyczeć  i wywierać naciski na radnych , aby 
osiągnąć swój cal.

Pan Sławomir Osiecki –  wyjaśnił, że podczas prac nad planem złożył dwa wnioski lecz nie zostały 
one rozpatrzone przez burmistrza i  nie przegłosowane przez Radę, co jest naruszeniem ustawy  
o  zagospodarowaniu   przestrzennym.  Poprosił  radnych  aby   zapoznali  się  ze  wszystkimi 
okolicznościami i zaprzestali zniechęcenia inwestorów , którzy chcą ulokować pieniądze na terenie 
Gminy Wleń. Stwierdził, że rada podjęła uchwałę, która nie uwzględniła zmian w prawie, że  takie 
dokumenty jak studium czy plan zagospodarowania należy aktualizować i tego dotyczy wniosek. 

Burmistrz -  wyraził zdziwienie wobec uporu pana Osieckiego , który niejednokrotnie posługując 
się oszczerstwami i pomówieniami wobec burmistrza i pracowników urzędu usiłuje osiągnąć cel.

Radca Prawny – wyjaśnił,  że niedopuszczalne są zmiany wnioskowane przez pana Osieckiego  
i  przytoczył  kilka  przykładów  sentencji  wyroków sądowych w  temacie  sprostowań w planie 
zagospodarowania przestrzennego.

Przewodnicząca  Rady  –  poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały  o  odrzucenie  wniosku  
o  stwierdzenie  nieważności  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i  Gminy  Wleń 
złożonego przez pana Sławomira Osieckiego. 
„Za” głosowało 8  radnych ,  „przeciw” -3 radnych ,”wstrzymało się” – 3  radnych
Rada  w obecności  14  radnych  większością  głosów  podjęła  uchwałę  (załącznik  nr  11  do  nin. 
protokołu).
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Ad.10.  

Przewodnicząca Rady zapytała o losy książki pana Ogonowskiego.

Sekretarz  pan  Marcin  Fluder  -   odpowiedział,  że  otrzymał  jeden  egzemplarz  książki  pana 
Ogonowskiego .  W połowie października  zostanie zwołane posiedzenie Komisji Kultury Rady 
Miasta i Gminy Wleń w sprawie finansowania  wydania  oraz ostatecznej formy omawianej książki.

Burmistrz – zapowiedział,  że na dzień 10 października 2011r. zaplanowano zorganizowanie tzw. 
wystawki  sprzętu  AGD i  RTV  czyli  bezpłatnego  odbioru  przez  zakład  oczyszczania  zużytego 
sprzętu na terenie całej gminy.

Radny Grzegorz Skrobuk –  poprosił o wyjaśnienie dlaczego główne wejście na boisko szkolne we 
Wleniu jest zamknięte na kłódkę , a uczestnicy wieczornych zajęć na hali sportowej są zmuszeni 
przeskakiwać przez ogrodzenie.

Burmistrz  –  brama wejściowa do szkoły   zamykana  jest  z  powodu  nagannego  zachowania  się 
wleńskiej  młodzieży, która wieczorami spożywa tam alkohol i niejednokrotnie pozostawia po sobie 
potłuczone butelki.

Pani Iwona Kobierecka – zaprosiła wszystkich nadzielę na boisko szkolne  na I Turniej Żaczków 
i na mecz na pogońskim  boisku.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenia XI sesji  Rady 
Miasta i Gminy Wleń.

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