
                                                                                                          
               P R O T O K Ó Ł   Nr  XVI/ 12      

z Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 23 stycznia 2012 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 – 11 radnych

Obrady XVI 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 XVI 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 XVI  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XV  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 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 
2012-2016
2).  podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012r.

▪ odczytanie projektu uchwały budżetowej,
▪ odczytanie opinii poszczególnych komisji rady,
▪ odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez 

przewodniczącego komisji właściwej do spraw budżetu,
▪ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

oraz o prognozie długu,
▪ dyskusja nad projektem uchwały,

3). w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych,
4). w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń 
na 2012 rok.

7.  Rozpatrzenie skargi.
8. Sprawy organizacyjne różne.
Pani Przewodnicząca Rady – zaproponowała wykreślenie z  porządku obrad podjęcie uchwały  
w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych.
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 XVI  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XV  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 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 
2012-2016
2).  podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012r.

▪ odczytanie projektu uchwały budżetowej,
▪ odczytanie opinii poszczególnych komisji rady,
▪ odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez 

przewodniczącego komisji właściwej do spraw budżetu,
▪ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

oraz o prognozie długu,
▪ dyskusja nad projektem uchwały,

3). w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń 
na 2012 rok.

7.  Rozpatrzenie skargi.
8. Sprawy organizacyjne różne.
Ad.1. 
Zrealizowano
Ad.2. 
Zrealizowano.
Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XV /11 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 29 grudnia  2011r.
Za przyjęciem  głosowało 11 radnych .
Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.4.
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:

                    10.01.12– odbyły się posiedzenia trzech komisji stałych rady związanych z uchwalaniem budżetu na 
                2012rok
11.01.12 - wraz z Panem Starostą Lwóweckim uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielami 

TAURON  w  Jeleniej  Górze  w  sprawie  ustalenia  programu  obchodów  setnej  rocznicy 
wybudowania elektrowni wodnej  w Pilchowicach. W zorganizowanie obchodów  włączają się 
wiele podmiotów  w tym także z Niemiec.

12.01.12  –  odbyła  się  roczna  odprawa  w  Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Lwówku 
Śląskim. 
19-20.01.12 – miał miejsce  konwent  burmistrzów, podczas którego odbyło się  spotkanie z posłami 
ziemi  lwówecko  -  legnickiej.  Burmistrzowie  zaapelowali   o  zmianę  przepisów  w   Karcie 
Nauczyciela. Wypłaty wyrównań do pensji nauczycieli   jest ogromnym obciążeniem dla budżetów 
gmin. W drugim dniu  konwentu odbyły się konsultacje w sprawie nowej ustawy śmieciowej. Rada 
województwa dolnośląskiego do końca czerwca podejmie uchwałę  o kwalifikacji poszczególnych 
składowisk  odpadów  .  Powstaną  składowiska  regionalne,  które  będą  uprawnione  do  odbioru 
odpadów  od  lipca  2013  roku.  Składowisko  nie  zakwalifikowane  będzie  ponosić  podwójne,
 a nawet potrójne  opłaty środowiskowe. Kwalifikacją składowisk zajmuje się wybrana przez Urząd 
Marszałkowski  we  Wrocławiu  specjalną  firma  z  Opola.  Jako  gmina  będziemy  musieli  podjąć 
kilkanaście uchwał w kwestii wdrażania nowej ustawy. Ustawa bardzo uderza w samorządy  lecz 
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pomimo protestów weszła w życie.
Pan Burmistrz zaapelował do Radnych o rozmowy z mieszkańcami w kwestii złożenia deklaracji 
niezbędnych  do złożenia wniosku na rewitalizację  miasta  Wlenia.  Termin składania  wniosków 
upływa 15 kwietnia b.r.
22.01.12 – odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wleń.

Ad.5.
Radny Marek Koczarski – zapytał skąd gmina weźmie pozostałe środki na modernizację ośrodka 
zdrowia  we Wleniu  jeśli  w budżecie  jest  zaplanowane tylko  80 tys.  zł.  Zapytał  również,   kto 
przejmie  zadania  Komunalnego  Zakładu  we  Wleniu,  oraz  co  stanie  się  z  zatrudnionymi  tam 
pracownikami.

Pan Burmistrz odpowiedział, że większość środków na remont SPZOZ Wleń  ma już zgromadzone. 
W związku z planowanym przekształceniem KZOM we Wleniu , zadania w zakresie utrzymania 
zieleni,  dostarczania  wody  i  odbioru  ścieków  przejmie  spółka  „IZERY”.  Obsługa  mieszkań 
komunalnych  będzie   przeniesiona  do  Urzędu  Miasta.  Planuje  się,  że  nadal  będą  zatrudnieni 
pracownicy fizyczni oraz dwóch pracowników administracyjnych .

Pani Przewodnicząca Rady  odczytała  wniosek Radnego Marka Koczarskiego o wystąpienie  do 
Powiatowego  Nadzoru  Budowlanego  w  Lwówku  Śląskim  o  przeprowadzenie  kontroli  stanu 
technicznego  budynku  przy  Pl.  Bohaterów  Nysy  nr  3-5  we  Wleniu  (po  dawnej  restauracji 
Basztowa).

Pani  Sołtys  Pilchowic  Elżbieta  Rumińska  –  zapytała  czy  droga  prowadząca  do  elektrowni  
w Pilchowicach jest droga gminną , a jeśli tak,  to czy są zaplanowane w budżecie środki na jej 
remont.

Pan  Burmistrz  –  jest  to  droga  gminna.  Prowadzimy  rozmowy  z  właścicielem  elektrowni  
o możliwości współfinansowania remontu  tej drogi. Jak dotychczas  bez pomyślnego rezultatu.

Pani Sołtys Elżbieta Rumińska ponownie zwróciła się z zapytaniem w kwestii wysypiska ziemi nad 
Bobrem w Pilchowicach.

Radny Stanisław Kwolik – odpowiedział, że z powodu awarii koparki prace się opóźniają, ale 
w najbliższym możliwym  czasie  zostanie to zrobione.

Pani Sołtys Marczowa Wiesława Białucka – na terenie  gminy pojawiła się grupa  prawdopodobnie 
Cyganów , którzy okradają mieszkańców.  W Marczowie jednej z rodzin ukradziono z domu ok  
7 tys. zł.

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

Ad.6.1.

Przewodnicząca Rady  odczytała Uchwałę Nr I/393/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2011r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wleń – opinia pozytywna (załącznik nr 4 do nin. 
protokołu)  oraz   pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  do 
projektu uchwały .
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Wobec  braku  dyskusji  Pani  Przewodnicząca  Rady poddała  pod głosowanie  przyjęcie  uchwały  
w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2012-2016.

Rada w obecności 11  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 5 do nin. protokołu)

Ad.6.2.
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok.

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

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  Pan  Zbigniew 
Lebiedź odczytał pozytywną opinię komisji do projektu uchwały.

P.o. Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Ewelina Wójcik odczytała pozytywną opinię komisji 
do projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  Pan  Andrzej  Czapski 
oczytał pozytywną opinię zbiorczą do projektu uchwały (załącznik nr 6 do nin. protokołu).

Pani Przewodnicząca Rady  odczytała Uchwałę Nr I/394/2011 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok – opinia pozytywna 
( załącznik nr 7 do nin. protokołu).

Pani Skarbnik –  wyjaśniła, że  zgodnie z sugestią  RIO do projektu  usunięto uchybienie polegające 
na niewyodrębnieniu w planie dochodów i wydatków wpływów z tytuł opłat i kar  oraz wydatków 
nimi finansowanych    poprzez dołączenie do projektu uchwały  załącznika nr 12  „Plan dochodów i 
wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 rok”.

Wobec  braku  dyskusji  Pani  Przewodnicząca  Rady poddała  pod głosowanie  przyjęcie  uchwały  
budżetowej  Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok.

Rada w obecności 11  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.6.3.
Radna  Ewelina  Wójcik  p.o.  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  odczytała  opracowany  przez 
członków komisji Plan Kontroli na 2012 rok.

Pani  Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń  na 2012 rok.

Rada w obecności  11  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Ad.7.
P.o.  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  i  Gminy  Wleń  Pani  Ewelina  Wójcik 
odczytała  opinię  komisji  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi   Pana  Marcina  Stochlaka  i  Pani  Anny 
Jungowskiej-Fertycz na Burmistrza Miasta i Gminy Wleń Pana Bogdana Mościckiego – uznającą 
skargę za bezzasadną.
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Pani Przewodnicząca Rady   poddała pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie  uznania skargi 
na bezzasadną.

Za głosowało 8 radnych, wstrzymało się 3 radnych.

Rada większością głosów podjęła uchwałę  ( załącznik nr 10 do nin. protokołu).

Ad.8.
Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała  pismo  Pana  Jana  Łobockiego  w  sprawie  wyłączania 
oświetlenia na ulicach Wlenia w godzinach wieczorowo-nocnych.
Radna  Ewelina  Wójcik  odczytała  stanowisko  Komisji  Rewizyjnej  uznającej  za  prawidłowe 
postępowanie burmistrza w kwestii czasowego ograniczania oświetlenia ulic.

Pani  Przewodnicząca  Rady  poddała  pod  głosowanie  uznanie  skargi  Pana  Jana  Łobockiego  za 
bezzasadną
Za głosowało 8 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się 2 radnych.
Rada większością głosów podjęła uchwałę  ( załącznik nr 11 do nin. protokołu).

Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych  przedstawili plan pracy swoich komisji na 2012 
rok.

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

                                                            Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy  Wleń
                                                          /-/ Katarzyna Kotołowska

Protokołowała                                                              
Bogusława Bieszczad     
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