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

z Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 23 listopada  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 – 14 radnych
W obradach uczestniczyło – 14 radnych

Obrady XIII 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 XIII 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 XIII  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XII  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 na 2011 rok.
2). w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań.
3). w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń.
4). w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5). w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
6). w sprawie opłaty od posiadania psów.
7). w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
8). w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
9). w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu.
10). w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2012.
11). w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy 
Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

7.  Rozpatrzenie skargi.
8..Sprawy organizacyjne różne.
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Pani  Przewodnicząca  Rady –  poprosiła  o  przyjęcie  do  porządku  obrad  dodatkowej  uchwały  w 
sprawie  zasad udzielania,  trybu postępowania o udzielenie i  sposobu rozliczania dotacji celowej 
przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla spółki wodnej. 

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 XIII  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XII  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 na 2011 rok.
2). w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań.
3). w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń.
4). w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5). w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
6). w sprawie opłaty od posiadania psów.
7). w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
8). w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
9). w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu.
10). w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2012.
11). w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy 
Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
12). w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie  i sposobu rozliczania 
dotacji celowej  przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla spółki wodnej

7.  Rozpatrzenie skargi.
8..Sprawy organizacyjne różne.
Ad.1. 
Zrealizowano
Ad.2. 
Zrealizowano.
Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XII /11 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 28 października 2011r.
Za przyjęciem  głosowało 14 radnych .
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
8.11.11 –  odbyło  się  spotkanie  Zarządu  Starostwa  Powiatowego  w Lwówku Śląskim na 
którym Gmina Wleń zadeklarowała kwotę 200 tys. zł  jako udział do budowy obwodnicy Wlenia.
08.11.11 – odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ we Wleniu,
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09.11.11.- nastąpił odbiór świetlicy w Nielestnie po ukończonym kapitalnym remoncie.
10.11.11.- w szkołach i OKSiT odbyły się akademie z okazji Święta Niepodległości .
11.11.11 – w kościele parafialnym we Wleniu  odbyła się msza św. z okazji dnia niepodległości,
14.11.11.-  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w kwestii rozpatrzenia skargi     
                   pani Czesławy Gałązki,
16.11.11.- odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych rady,
17.11.11.-  we Wrocławiu odebrana została  I nagroda za najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z 
                  terenu Województwa Dolnośląskiego , która otrzymali państwo Marcin Stochlak i Anna 
                  Jungowska-Fertacz z Radomic.
22.11.11.- otrzymaliśmy decyzje od Komisarza Wyborczego o wyborach uzupełniających do rady 
                  wyznaczonych na dzień 22 stycznia 2012r.
Ponadto :
− otrzymaliśmy informację z Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim o 

przeprowadzonych pracach na ciekach wodnych o wartości 918 tys.zł,
− zakończono trzeci etap remontu na zamku,
− zakończono prace  przy placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”,
− OSP w Pilchowicach otrzymała do użytkowania  nowy samochód strażacki,
− dobiegają końca prace przy budowie przybudówki przy OSP we Wleniu.

Ad.5.
Radny Marek Koczarski zgłosił trzy zapytania:

1. w sprawie  wysokości i ściągalności podatków,
2. w sprawie likwidacji policji we Wleniu,
3. jakie oszczędności przynosi wyłączanie energii elektrycznej w porze nocnej we Wleniu.

Pan Burmistrz – w kwestii podatków dyskusja odbędzie się przy podejmowaniu uchwał.
W  sprawie   Rewiru  Dzielnicowego  Policji  we  Wleniu  wyjaśnił,  że   propozycja  Komendanta 
Powiatowego Policji z Lwówka Śląskiego dotyczy zmiany organizacyjnej , a nie likwidacji.
Wyliczono, że  wygaszanie świateł na 4-6 godzin w porze nocnej na niektórych ulicach Wlenia,
 w skali roku, przyniesie oszczędność rzędu  ponad 50 tys. zł.

Radny Zbigniew Lebiedź   –  wyjaśnił,  że  podana  w  piśmie  Komendanta  Policja  ilość  263  dni 
absencji w pracy dotyczy  policjantów również z Lwówka , a nie tylko z Wlenia. Zaproponował, 
aby na następna sesję rady zaprosić Komendanta Powiatowego Policji, który odpowie na wszelkie 
wątpliwości związane z przekształceniem Rewiry Dzielnicowego we Wleniu.

Ad.6.1.
Pani Maria Gierczyk - zwiększa się plan dochodów i wydatków  budżetowych o 64.205,00 zł  na 
dofinansowanie  samochodu  dla  OSP  Pilchowice,  na  dożywianie  uczniów  oraz  na  wyprawkę 
szkolną. Zmniejsza się plan  dochodów i wydatków o kwotę 75.000,00 zł  z tytułu nie przystąpienia 
do remontu drogi w Strzyżowcu oraz zmiana wysokości świadczeń rodzinnych. Pozostałe zmiany 
polegają na  przeniesieniu pomiędzy działami.

Przewodnicząca Rady  odczytała pozytywna opinie komisji do uchwały i poddała pod głosowanie 
podjecie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowe Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.

Rada w obecności 14  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 4 do nin. protokołu)

Ad.6.2.

3



Pani Maria Gierczyk wyjaśniła, że zmiany są sugerowane przez RIO i dotyczą wyłącznie zmiany
 w nazwie uchwały podjętej wcześniej.

Przewodnicząca Rady  odczytała pozytywna opinie komisji do uchwały i poddała pod głosowanie 
podjecie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  spłatę  wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań.

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

Ad.6.3.
Pani Teresa Leoniec – cena żyta ogłoszona przez GUS wynosi 74,18 zł za 1 dt jest to zwyżka  
o 97,078% w stosunku do ceny w  ubiegłym roku .
Pani Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych pan Burmistrz 
zaproponował 65 zł za 1 dt żyta . Lecz po dyskusji przyjęto wartość 58 zł za 1 dt żyta.

Przewodnicząca Rady  odczytała pozytywna opinie komisji do uchwały i poddała pod głosowanie 
podjecie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  przyjmowanej  jako  podstawa 
obliczenia podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń.

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

Ad.6.4.
Pani  Teresa  Leoniec  odczytała  projekt  uchwały  oraz  przedstawiła  szczegółowa  analizę  stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących w roku ubiegłym oraz nowych,  zaproponowanych w 
projekcie uchwały.

Pani Przewodnicząca Rady – na posiedzeniu wspólnym komisji ustalono ,że zmienia się  stawkę 
w pkt 2, lit.e  dot. budynków pozostałych , a konkretnie komórek i garaży będących w posiadaniu 
mieszkańców gminy, z kwoty 6,67 zł na kwotę 6,50 zł  za 1m2 .

Radny Marek Koczarski – zgłosił wniosek, aby stawki pozostawić na poziomie roku ubiegłego.

Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego Marka Koczarskiego.
Za – 1 radny, przeciw – 11 radnych, wstrzymało się – 2 radnych.
Wniosek został odrzucony większością głosów.

Przewodnicząca  Rady   odczytała   opinie  komisji  do  uchwały  ze  zmiana  j.w.  i  poddała  pod 
głosowanie podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Za głosowało – 13 radnych, przeciw – 1 radny

Rada  w obecności  14   radnych  większością  głosów podjęła  uchwałę   (  załącznik  nr  7  do  nin. 
protokołu).
Ad.6.5.
Pani Teresa Leoniec wyjaśniła,  że pomimo tego , że środków transportu objętych podatkiem na 
terenie gminy jest bardzo uchwała obejmuje wszystkie tonaże .

Przewodnicząca Rady  odczytała pozytywna opinie komisji do uchwały i poddała pod głosowanie 
podjecie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Rada w obecności 14  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 8 do nin. protokołu).
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Ad.6.6.
Pani  Przewodnicząca Rad-  komisje  przyjęły ,  aby opłata  od posiadanych psów wynosiła  50 zł 
rocznie i poddała pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie opłaty od posiadanych psów.

Rada w obecności 14  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 9 do nin. protokołu).
Ad.6.7.
Pani Teresa Leoniec wyjaśniła, że od 2003 r. obowiązuje  składanie deklaracji, a uchwała dotyczy 
zmian w poszczególnych drukach. 

Przewodnicząca Rady  odczytała pozytywna opinie komisji do uchwały i poddała pod głosowanie 
podjecie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

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

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minut przerwy
Po przerwie wrócili wszyscy radni.

Ad.6.8.
Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała  opinię  komisji  stałych  rady,  które  wybrały  na 
przewodniczącego  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  pana  Andrzeja 
Czapskiego i poddała pod głosowanie projekt uchwały.

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

Ad.6.9.
Przewodnicząca Rady  odczytała pozytywna opinie komisji do uchwały i poddała pod głosowanie 
podjecie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Rady  Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu.

Rada w obecności 14  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 12 do nin. protokołu).

Ad.6.10.
Przewodnicząca Rady  odczytała pozytywna opinie komisji do uchwały i poddała pod głosowanie 
podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2012.

Rada w obecności 14  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 13 do nin. protokołu).
Ad.6.11.
Przewodnicząca Rady  odczytała pozytywna opinie komisji do uchwały i poddała pod głosowanie 
podjecie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i 
Gminy Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

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

Ad.6.12.

Radca Prawny – gminy wspomagają działalność spółek . Prawo wodne nakazuje podjecie uchwały 
w sprawie dotacji gminy. Do przedłożonego projektu uchwały wnoszę poprawki:
1. należy nadać tytuł załącznikowi nr 1 do uchwały w brzmieniu:  „Zasady udzielania , tryb 
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postępowania o udzielenie i sposób rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wleń, 
przeznaczonej dla spółki wodnej działającej na terenie Miasta i Gminy Wleń.”
2. w załączniku nr 1 do uchwały wykreśla się treść  § 1  . W związku z powyższym zmienia się 
numeracja pozostałych paragrafów. 
3. w § 10 pkt.4. Skreśla się słowo”uchwały”.

Pani Przewodnicząca Rady   poddała pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie zasad udzielania, 
trybu postępowania o udzielanie  i sposobu rozliczania dotacji celowej  przyznanej z budżetu Miasta 
i Gminy Wleń dla spółki wodnej.

Za – 13 radnych wstrzymał się – 1 radny

Rada w obecności 14  radnych większością głosów podjęła uchwałę  ( załącznik nr 15 do nin. 
protokołu).

Ad.7.
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń Pani Grażyna Tomoń odczytała 
opinię komisji w sprawie rozpatrzenia skargi  Pani Czesławy Gałązki na Kierownika MGOPS we 
Wleniu Panią Krystynę Karbowiak – uznającą skargę za bezzasadną.

Pani Przewodnicząca Rady   poddała pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie  uznania skargi 
na bezzasadną.

Rada w obecności 14  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 16 do nin. protokołu).

Ad.8.
Pani Przewodnicząca Rady odczytała:

− pismo Zarządu  Oddziału   PTTK „Ziemi  Lwóweckiej”   w Lwówku Śląskim  dotyczące 
prośby o wpisanie do budżetu gminy na 2012 rok  dwóch imprez turystycznych.

− Pismo Pana Jana Łobockiego  dotyczące wyłączania oświetlenia ulicznego.
− Skargę Pana Jana Łobockiego na Burmistrza Miasta i Gminy Wleń,
− pismo Pana Antoniego Świdzińskiego  -mieszkańców Kazachstanu w sprawie przyjęcia ich 

na teren gminy.

Pan  Burmistrz  –  przedłużono  termin  przyłączania  się  mieszkańców  do  sieci  kanalizacyjnej  w 
Pilchowicach  do końca listopada b.r.

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

                                                            Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy  Wleń
                                                          /-/ Katarzyna Kotołowska

Protokołowała                                                              
Bogusława Bieszczad     
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