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

z Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 28 października  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 – 13 radnych

Obrady XII 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 XII 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 XII Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.

5.Wnioski, interpelacje i zapytania.

6.Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Miasta i Gminy Wleń.

7. Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych Gminy Wleń za rok szkolny 2010/2011.

8. Podjęcie uchwał : 

1.  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.

2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 

2011-2016.

3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu na 2011 rok.

4. w sprawie  powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej we Wleniu.

9.  Rozpatrzenie skargi.

     10.Sprawy organizacyjne różne.
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Pan Burmistrz -  w związku z rezygnacją radnego Pana Kazimierza Łuszczyka  wystąpił  o przyjęcie 
do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie  wygaszenia mandatu radnego.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie dodatkowego punktu do porządku obrad .
Nowy porządek przyjęto  jednogłośnie.
Po zmianach porządek obrad przedstawia się  następująco:
1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad XII Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.

5.Wnioski, interpelacje i zapytania.

6.Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Miasta i Gminy Wleń.

7. Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych Gminy Wleń za rok szkolny 2010/2011.

8. Podjęcie uchwał : 

1.  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.

2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 

2011-2016.

3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu na 2011 rok.

4. w sprawie  powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej we Wleniu.

5. w sprawie wygaszenia mandatu radnego.

9.  Rozpatrzenie skargi.

      10.Sprawy organizacyjne różne.

Ad.1. 
Zrealizowano
Ad.2. 
Zrealizowano.
Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XI/11 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 23 września 2011r.
Za przyjęciem  głosowało 13 radnych .
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
25.09.11- we Wleniu odbyły się dożynki powiatowe. Impreza dobrze zorganizowana i bardzo udana.
06.10.11 – w OKSIT Wleń odbyło spotkanie z sołtysami naszych sołectw podsumowujące dożynki ,
09.10.11 - wybory parlamentarne, odpowiedzialnym za organizację był sekretarz pan Marcin Fluder
10.10.11- na terenie całej gminy zorganizowano nieodpłatną zbiórkę zużytego sprzętu AGD i RTV. 
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Mieszkańcy pozbyli się ogromnych ilości zużytego  sprzętu.
12.10.11 - akcja ABW we Wleniu z powodu zakupu materiałów wybuchowych przez mieszkańca 

miasta. Do groźnych sytuacji nie doszło.
13.10.11- wraz z Panią Kierownik MGOPS byliśmy na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w 

sprawie zmian przepisów w temacie finansowania rodzin zastępczych. Od przyszłego roku 
będzie to częściowo  zadanie gminy.

14.10.11 –  w szkołach odbyły się akademie z okazji Dnia Edukacji,
16.10.11- w kościele na zamku odbył się odpust Św. Jadwigi Śląskiej wraz z festynem, w którym 

uczestniczyli między innymi uczniowie Zespołu Szkół we Wleniu.
16.10.11-  Odbył  się  IX  Turniej  Tańca  Towarzyskiego  we  Wleniu.  Impreza  ma  rangę  krajową. 

Pomimo tego, że mieszkańcy gminy mieli wstęp bezpłatny, frekwencja była bardzo niska.
18.10.11-  sołectwo  Pilchowice  gościło  sołtysów  wszystkich  sołectw.  Tematem  spotkania  było 

ujednolicenie formy   rozliczanie się  sołectw za wynajem swoich świetlic, a także ustalenie 
osób odpowiedzialnych materialnie , a także pomysły na wykorzystanie tych obiektów.

20,21.10.11-.odbył się konwent burmistrzów na zamku Czocha w temacie Natura 2000.
24.10.11- posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa w powiecie , tematem było zapewnienie schronienia 

dla osób bezdomnych w okresie zimy . Jest możliwość aby gmina rezerwowała odpłatnie  
w  schronisku  Św.  Alberta  w  Jeleniej  Górze   przynajmniej  jedno  miejsce   na  rok  za 
ok.2.500zł.

27.10.11--   odbyła  się  rozmowa  z  Komendantem  Powiatowym  Policji  we  Lwówku  Śląskim  
w kwestii reorganizacji Rewiru Dzielnicowego Policji we Wleniu. 

Ponadto :
− zakończono układanie kostki brukowej przy Przedszkolu we Wleniu,
− zamontowano zbiornik wody w Bystrzycy,
− zakończono remont hali sportowej przy Zespole Szkół we Wleniu,
− nadal trwają prace przy placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”,
− nadal trwa remont wieży na zamku , zauważono usterki, które nie usunięte doprowadziłyby 

do zawalenia się obiektu
− na ukończeniu jest remont świetlicy w Nielestnie,
− pomimo zapewnionych środków finansowych nie  można znaleźć  wykonawcy na remont 

drogi w Strzyżowcu. Do  kolejnych  przetargów  nie zgłaszają się firmy.

Radny  Zbigniew  Lebiedź  –   jako  komisja  rady  jesteśmy  lekceważeni  przez  Zarząd  Dróg 
Powiatowych w Lwówku Śląskim w temacie utrzymania dróg.  Temat likwidacji Rewiru 
Dzielnicowego  Policji  we  Wleniu  powinien  zostać  zaopiniowany  przez  Komisję 
Bezpieczeństwa Rady.

Ad.5.
Sołtys Elżbieta Rumińska 

– po  budowie kanalizacji w Pilchowicach przy drodze nad Bobrem koło stolarni pozostała 
hałda   ziemi, na której powstaje wysypisko śmieci. Proszę o uporządkowanie tego terenu.

− koło budynku nr 10 w Pilchowicach wypływa z rury na jezdnię duża ilość wody, która po 
zamarznięciu  będzie dużym zagrożeniem dla mieszkańców i kierowców.

− W  świetlicy  w  Pilchowicach  są  prowadzone  warsztaty  plastyczne  dla  dzieci.  Czy  jest 
możliwość dofinansowania zakupu materiałów na te zajęcia.

Sołtys  Mateusz Lebiedź –  zapytał jaki jest postęp w pracach przy  oświetleniu  Radomic.
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Ad.6.
Przewodnicząca  Rady  –  przedstawiła  informację  z  analizy  oświadczeń  majątkowych  radnych. 
Wszyscy radni złożyli oświadczenia w terminie. Poważniejszych nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Ad.7.
Przewodnicząca Rady – informację o  realizacji zadań oświatowych radni otrzymali do zapoznania 
się  wraz z materiałami na sesję. Zapytała czy są jakieś wątpliwości.

Radny Grzegorz Skrobuk – czy plac zabaw przy Przedszkolu we Wleniu będzie oddany w terminie.

Pan Burmistrz – będzie oddany z niewielkim  terminowym poślizgiem .

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minut przerwy.

Po przerwie na obrady  nie przybył radny Zbigniew Lebiedź.

Ad.8.1.
Skarbnik Pani Maria Gierczyk -  zmniejsza się  planu dochodów o kwotę 445.000,00zł z powodu 
spadku dochodów ze sprzedaży majątku gminy oraz spadku dochodów z podatku od nieruchomości.
Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 55.000,00 zł  z przeznaczeniem na wydatki 
bieżące MGOPS oraz OKSiT we Wleniu.

Przewodnicząca  Rady  odczytała  pozytywną  opinie  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju 
Gospodarczego  i   poddała  pod  głosowanie  podjęcie  uchwały   w  sprawie   zmian  w  uchwale 
budżetowej Miasta  i Gminy Wleń na 2011r.

Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 4 do nin. protokołu)

Ad.8.2.
Skarbnik Pani  Maria  Gierczyk –  Urealniono wieloletnią  prognozę o przychody z planowanego 
kredytu w 2011roku 500.000,00 zł oraz jego spłatę w 2012 roku.

Przewodnicząca  Rady   odczytała  pozytywną  opinie  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju 
Gospodarczego i  poddała  pod głosowanie  podjęcie  uchwały  w sprawie   zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2011-2016.  

Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 5 do nin. protokołu)

Ad.8.3.
Skarbnik  Pani  Maria  Gierczyk  wyjaśniła,  że  zaciągnięcie  kredytu  jest  podyktowane  niskimi 
dochodami własnymi. Nie ma możliwości zredukowania wydatków , gdyż gmina zobowiązana jest 
do rozliczenia zadań , na które pozyskano fundusze z budżetu państwa. Gmina wsparła finansowo 
jednostki  ,  które  pozyskały  środki  na  realizację  zadań  własnych.  Ponadto  na  gminę  nałożono 
dodatkowe zadania dotychczas finansowane z budżetu państwa. Spłata kredytu nastąpi w 2012 roku

Przewodnicząca  Rady   odczytała  pozytywną  opinie  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju 
Gospodarczego  i  poddała  pod  głosowanie  podjęcie  uchwały   w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu 
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok.

Rada w obecności 12 radnych przy 1 radnym wstrzymującym się  większością głosów  podjęła 
uchwałę  ( załącznik nr 6 do nin. protokołu)
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Ad.8.4.
Przewodnicząca  Rady  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Społecznej  Rady 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu.

Przewodniczący  Komisji  Pan  Maciej  Rybiałek  odczytał  pozytywną  opinię  Komisji  Edukacji, 
Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu  do projektu uchwały .

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej 
Rady Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu.

Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 7 do nin. protokołu)

Ad.8.5.
Przewodnicząca Rady odczytała  projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana 
Kazimierza Łuszczyka.

Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie   podjęła uchwałę (załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.9.
Przewodnicząca  Rady  poprosiła  Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej  Panią  Grażynę  Tomoń  
o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi pana Marka Drala na Burmistrza Miasta 
i Gminy Wleń  w sprawie wieloletnich zaniedbań w sposobie i jakości udostępniania informacji 
publicznej na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wleń 

Radna Grażyna Tomoń odczytała opinię Komisję Rewizyjnej uznającą  skargę za bezzasadną.

Przewodnicząca  Rady poddała  pod głosowanie podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
uznającej skargę za bezzasadną.

Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę ( załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Ad.10.  

Przewodnicząca Rady podziękowała za pomoc w zbiórce pieniędzy dla chorego Mariusza Sprychy 
panu dyrektorowi szkoły i pani  dyrektor OKSiT-u  .  Temat  wydania książki Pana Ogonowskiego 
był omawiany bardzo szczegółowo na posiedzeniach komisji rady, które zdecydowały, że wydanie 
książki powinno być sfinansowane w ramach projektu Polsko-Czeskiego lub ze środków gminy.

Pan Burmistrz – materiał na książkę  jest gotowy . Treścią obejmuje historię naszej gminy oraz opisy 
wszystkich miejscowości. Wstępny koszt wydania książki to około 10 tys.zł za tysiąc egzemplarzy. 
Najlepszym sposobem na sfinansowanie będzie wpisanie do projektu na remont zegara na ratuszu 
we Wleniu,  a w sytuacji gdy się to nie uda , najpóźniej w drugim kwartale 2012 roku zostanie 
wydana ze środków budżetu gminy. Nabór wniosków zaczyna się w grudniu b.r.

Rada – pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała  przedsięwzięcie  wydania książki Pana Henryka 
Ogonowskiego poprzez  wpisanie w projekt  Polsko-Czeski  lub  sfinansowanie  z  budżetu  Gminy 
Wleń .
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Pan Burmistrz – przedstawił  temat sprzedaży działek nr 18/3 i 18/4 oraz placu z wagą we Wleniu.  
Teren  ma  być  przeznaczone  pod  budowę dużego  obiektu  handlowego,  który przyniesie  gminie 
dochody w postaci podatków i być może zatrudnienie mieszkańcom gminy. Sprzedaż odbędzie się 
poprzez ogłoszenie przetargu.

Członkowie Rady pozytywnie, jednogłośnie  opiniują sprzedaż wymienionych działek  oraz działki 
z wagą.

Przewodnicząca  Rady  odczytała  pismo  Powiatowej  Społecznej  Rady  do  Spraw  osób 
Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim oraz projekt wniosku  Rady Miasta i  Gminy Wleń  do 
Starosty Lwóweckiego w sprawie  ujęcie w budżecie starostwa na 2012 rok budowy obwodnicy we 
Wleniu.

Sekretarz Pan Marcin Fluder – mamy zapewnienie od Starosty, że w tym roku w miesiącu grudniu 
będzie składany wniosek na budowę obwodnicy we Wleniu i będzie prośba do Rady Miasta i Gminy 
Wleń o częściowe finansowanie tego projektu.    Jeśli  wszystko dobrze pójdzie   jest  szansa,  że 
budowa ruszy na przełomie roku 2012-2013 .

Radna Ewelina Wójcik – złożyła wniosek o podjęcie działań w celu zdyscyplinowania właścicieli 
psów do  sprzątania  odchodów  po  swoich  zwierzętach  z  ulic,  wspólnych  podwórek,  klombów  
i placów zabaw na terenie miasta Wleń.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenia XII Sesji Rady 
Miasta i Gminy Wleń 

                                                              Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy  Wleń
                                                          /-/ Katarzyna Kotołowska

Protokołowała                                                              
Bogusława Bieszczad     
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