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

z Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 29 grudnia 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 XV 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 XV 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 XV  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XIV  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 zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania 
dotacji celowej przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla spółki wodnej.
3). w sprawie określenia trybu postępowania o udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy 
Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
4). w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok.
5). w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wleń 
na lata 2012-2013.
6). w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
7). w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

7.  Rozpatrzenie skargi.
8. Sprawy organizacyjne różne.

Pani Przewodnicząca Rady – zaproponowała wykreślenie z  porządku obrad podjęcie uchwały  
w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie zmiany do porządku obrad .
Nowy porządek przyjęto  jednogłośnie.
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Po zmianach porządek obrad przedstawia się  następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XV  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XIV  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 zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania 
dotacji celowej przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla spółki wodnej.
3). w sprawie określenia trybu postępowania o udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy 
Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
4). w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok.
5). w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wleń 
na lata 2012-2013.
6). w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.

7.  Rozpatrzenie skargi.
8. Sprawy organizacyjne różne.
Ad.1. 
Zrealizowano
Ad.2. 
Zrealizowano.
Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XIV /11 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 14 grudnia  2011r.
Za przyjęciem  głosowało 14 radnych .
Protokół przyjęto jednogłośnie.
Pani Przewodnicząca Katarzyna Kotołowska poprosiła o zabranie głosu  Z-cę Komendanta Policji 

Powiatowej  w  Lwówku  Ślaskim  Pana  Andrzeja  Chrustka  w  sprawie  zmian  w   Rewirze 
Dzielnicowym Policji we Wleniu.

Pan  Andrzej  Chrustek  –  reorganizacja  nie  dotyczy  wyłącznie  Wlenia,  ale  również  gminy 
Lubomierz.  Planowane  zmiany  mają  na  celu  usprawnienie  pracy  policji  poprzez  zmianę 
struktury  , a nie likwidację. W obecnej strukturze funkcjonuje kierownik, który wiele czasu 
poświęca na sprawy kancelaryjne. We Wleniu pracować będzie dwóch dzielnicowych, którzy 
czas poświęcą na prace w terenie. Do Wlenia będzie kierowana większa liczba patroli, aby 
upewnić  mieszkańców  ,  że  w  nowych  strukturach  będzie  lepiej.  Dodatkowe  służby  są 
wyznaczane  na  godziny  wieczorowo-nocne.  Nie  dotyczy  to  służb  drogowych  lecz 
prewencyjnych.  Zmiany  będą  obowiązywać  od  1  lutego  2012  r.  Gmina  Wleń  jest 
najspokojniejszą gminą w powiecie.

Rany Pan Zbigniew Lebiedź – wystąpił  do komendanta z prośbą o  uczestnictwo w sesjach Rady 
przedstawiciela policji  ,  aby na bieżąco wyjaśniać tematy związane z  bezpieczeństwem na 
terenie gminy.

Ad.4.
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
25.11.11 -odbyła się Powiatowa Rada Zatrudnienia. Podzielone resztę pieniędzy z 2011r. oraz     
opracowano plany na 2012 r. Środków finansowych  jest coraz mniej.
25.11.11 – odbył się zjazd powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym wybrano nowe 
władze i bardzo chwalono OSP z Gminy Wleń.
26.11.11-  nastąpiło  oficjalne  otwarcie  świetlicy  wiejskiej  w  Nielestnie  po  przeprowadzonym 
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kapitalnym remoncie.  Pan  Burmistrz  podziękował  sołtys  Pani  Barbarze  Ładziak  i  całej  Radzie 
Sołeckiej za ogromny wkład pracy.
01.12.11 – w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbyły się uroczyste obchodu 20-lecia 
Euroregionu Nysa.
02.12.11–  został  podpisany  akt  notarialny  na  przejęcia  od  Agencji  Nieruchomości  działki  pod 
przystanek w Marczowie położony   przy stacji kolejowej .
07.12.11 – spotkanie 17 gmin tworzących Partnerstwo Izerskie, w ramach którego pozyskiwane są 
środki unijne, między innymi na remont  świetlicy w Nielestnie.
13.12.11- odbyło się posiedzenie Społecznej Rady SP ZOZ we Wleniu, na której omówiono obecną 
sytuację ośrodka zdrowia we Wleniu , a także planowany remont, który rozpocznie się wiosną 2012r
14.12.11- spotkanie wspólników „IZERY” w związku z nową ustawą tzw. śmieciową, która zmusza 
gminy do  odbiór nieczystości od mieszkańców . Ustawa wchodzi w życie od stycznia 2012r. i daje 
18 miesięcy na  uregulowanie tego tematu.
16.12.11- odbyła się kontrola SANEPID w przedszkolu we Wleniu. Jest zgoda na niewielki remont 
pomieszczeń  małej  szkoły  na  potrzeby przedszkola  ,gdyż   projekt  przebudowy szkoły  mówi  
o 3 mln. zł. Remont będziemy próbowali robić we własnym zakresie  za mniejsze pieniądze.
17.12.11- odbyło się oficjalne przekazanie nowego wozu bojowego dla OSP w Pilchowicach.
18.12.11 – odbył się  Jarmark Adwentowy  we Wleniu.
21.12.11 – odbyły się jasełka w Przedszkolu we Wleniu.
22.12.11 – spotkania opłatkowe w szkołach we Wleniu i w Pilchowicach .
Otrzymaliśmy  wiadomość  ,  że  rusza  nabór  wniosków  na  rewitalizację  miasta  w  związku  
z czym apeluję do mieszkańców Wlenia o składanie deklaracji o współfinansowanie remontów,  
a także do radnych o przeprowadzanie rozmów. 
Podsumowując miniony rok  pan Burmistrz wymienił duże  imprezy , które odbyły się we Wleniu 
oraz  zrealizowane  inwestycje.  Podziękował  dyrektorom  jednostek  oraz  wszystkim 
współpracownikom za zaangażowanie w wykonywana pracę.

Pan  Starosta  Józef  Stanisław  Mrówka  –  przedstawił  pokrótce   sytuację   finansową  starostwa 
powiatowego w Lwówku Śląskim, które jest obciążone długiem szpitalnym w kwocie 2,2 mln.zł 
rocznie do 2023 roku oraz najważniejsze plany na 2012 rok.  Zapewnił,  że wniosek na budowę 
obwodnicy Wlenia zostanie złożony do 12 stycznia 2012r.

Radna Pani Grażyna Tomoń – zapytała czy remont drogi w Strzyżowcu jest ujęty w budżecie
powiatu na 2012 rok.

Pan Starosta odpowiedział, że  jest ujęty w bieżących  remontach, a nie jako inwestycja. 

Ad.5.
Radny Pan Grzegorz Skrobuk – odbyła się  kontrola  w oczyszczalni  ścieków we Wleniu,  która 
wykazała wadliwe wskazania zegarów przepływu nieczystości. Zapytał, czy zawyżone wielkości 
miały wpływ na kalkulację opłat za ścieki i czy zakład komunalny  został ukarany.

Dyrektor KZOM Pan Zdzisław Kostka – wyjaśnił, że  urządzenie zostało wymienione, a zawyżone 
wielkości  przepływu nie miały wpływu na wysokość rachunków mieszkańców. Komunalny zakład 
nie został ukarany, a otrzymał zalecenie usunięcia usterki, co zostało wykonane.

Radny Pan Stanisław Kwolik – zapytał, kiedy władze gminy zajmą się problemem  nieczystości 
pozostawianych przez  psy.
Pan Burmistrz – miasto jest regularne sprzątane , ale od właścicieli psów zależy czy to uszanują 
i czy sami będą sprzątać po swoich zwierzętach. Strażnik miejski nie jest w stanie upilnować .
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Pani Dorota Woch  - jako mieszkanka miasta  ma ogromny problem z nieczystościami po psach , 
które  systematycznie  sprząta  sprzed  swoich  drzwi.  Zaproponowała,  aby dotkliwie,  przykładnie 
ukarać kilku właścicieli psów , a gdy to nie zadziała podnieść podatek od posiadanych psów np. na 
1 tys. zł rocznie.

Radna Pani Marianna Wojdyła – zgłosiła , że w Pilchowicach wadliwie działają niektóre latarnie 
uliczne i należy je naprawić lub całkiem wyłączyć.

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

Ad.6.1.
Pani  Maria  Gierczyk  -  zmniejsza  się  plan  dochodów   budżetowych  o  47.000,00  zł   z  tytułu 
dochodów własnych gminy i z tytułu otrzymanych  środków na dofinansowanie inwestycji gminy , 
a plan wydatków po stronie wydatków majątkowych. Pozostałe zmiany polegają na przeniesieniach 
pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami. Po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 
13.976.651,15 zł, a plan wydatków 11.871.615,52 zł.

Przewodnicząca  Rady   odczytała  pozytywna  opinie  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju 
Gospodarczego  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.

Przewodnicząca  Rady   odczytała  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju 
Gospodarczego do uchwały i 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.

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

Ad.6.3.
Przewodnicząca  Rady   odczytała  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju 
Gospodarczego 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 6 do nin. protokołu)

Ad.6.4.
Przewodnicząca Rady  odczytała pozytywną opinię Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Kultury i Sportu  do uchwały i poddała pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie uchwalenie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy 
Wleń.
Rada w obecności  14  radnych większością  głosów podjęła  uchwałę   (  załącznik  nr  7  do  nin. 
protokołu).
Ad.6.5.
Przewodnicząca  Rady   odczytała  pozytywną  opinię  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw 
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Społecznych, Kultury i Sportu   do uchwały i poddała pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wleń na lata 
2012-2013.

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

Ad.6.6.
Przewodnicząca Rady  odczytała pozytywną opinię  Komisji  Gospodarki Komunalnej,  Rolnictwa
 i Bezpieczeństwa do uchwały i poddała pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie  wyrażenia 
zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.

Rada w obecności 14  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Ad.7.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń Pani Grażyna Tomoń odczytała 
opinię komisji w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana Jana Łobockiego na Burmistrza Miasta i Gminy 
Wleń Pana Bogdana Mościckiego – 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 10 do nin. protokołu).

Ad.8.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Grażyna Tomoń odczytała sprawozdanie z posiedzenia 
komisji w sprawie gminnych jednostek oświaty. ( załącznik nr 11 do nin. protokołu)

Pani Przewodnicząca Rady – państwo radni otrzymaliście wniosek Pana Sławomira Osieckiego , 
Rozpatrzenie takiego wniosku  nie leży w kompetencji rady. Proponuje przegłosowanie ,aby nie 
rozpatrywać wniosku pana Sławomira Osieckiego.
Za głosowało 12 radnych wstrzymało się 2 radnych 

Radny Skrobuk Grzegorz zgłosił potrzebę zwiększenia liczby kubłów na śmieci na ulicach Wlenia.

Pani Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za współprace i złożyła  życzenia noworoczne.

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

                                                            Przewodnicząca 
                                                           Rady Miasta i Gminy Wleń
                                                           /-/ Katarzyna Kotołowska

Protokołowała                                                              
Bogusława Bieszczad     
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