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

z Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 27 lutego 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
7. Pan Tadeusz Łozowski Nadleśniczy z Lwówka Ślaskiego.

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło – 13 radnych

Obrady XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń prowadziła Przewodnicząca Rady  Miasta  
i Gminy Wleń Pani Katarzyna Kotołowska.

Pan  Burmistrz  –  poprosił,  aby  uczcić  minutą  ciszy  zmarłego  nagle,  długoletniego  pracownika 
Urzędu Miasta i Gminy Wleń   Pana Andrzeja Więcławskiego.
Wszyscy zebrani powstali i uczcili minutą ciszy zmarłego  Andrzeja Więcławskiego.

Przewodnicząca Rady po powitaniu radnych i zaproszonych gości  otworzyła obrady XVII 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 XVII  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVI  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Ślubowanie Radnego.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
6. Wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał : 
7.1.w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych,
7.2. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pilchowicach,
7.3. w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
8. Wybory ławnika.
8.1 Podjecie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lwówku Ślaskim.
9. Sprawy organizacyjne różne.
9.1. Wydanie opinii do wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Pani Przewodnicząca Rady – zaproponowała zmianę w porządku obrad poprzez wprowadzenie pod 
głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 
2012 rok oraz przeniesienie wystąpienia Pana Nadleśniczego z punktu 9 porządku obrad  przed 
punkt 5 porządku - informację  Burmistrza z działalności między sesjami.
Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie zmiany do porządku obrad .
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Nowy porządek przyjęto  jednogłośnie.
Po zmianach porządek obrad przedstawia się  następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XVII  Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVI  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Ślubowanie Radnego.
5. Wydanie opinii do wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwał : 
8.1.w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych,
8.2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok 
8.3.  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pilchowicach,
8.4 .w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości
9. Wybory ławnika.
9.1 Podjecie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lwówku Ślaskim.
10. Sprawy organizacyjne różne.
 
Ad.1. 
Zrealizowano
Ad.2. 
Zrealizowano.
Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XVI /12 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 23 stycznia 2012r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.4.
Pan  Jan  Jaśkiewicz  –  Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  we  Wleniu  odczytał 
zaświadczenie o wyborze na Radnego Miasta i Gminy Wleń Pana Łukasza Markowskiego, które 
następnie wręczył  PanuRadnemu.

Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała  tekst  roty  ślubowania:  Wierny  Konstytucji  i  prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Radny Łukasz Markowski wypowiedział : „ślubuję”.
Ad.5.
Pan Tadeusz Łozowski Nadleśniczy z Nadleśnictwa Lwówek Śląski przedstawił temat uznawania 
części lasów za ochronne. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu co dziesięć lat 
dokonuje  aktualizacji  wykazu  lasów   uzupełniając  go  o  nowe  powierzchnie.  Wykazy  wraz  
z opiniami rad gmin są  kierowane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do Ministra 
Środowiska. Dla Nadleśnictwa Lwówek Śląski została wydana decyzja Ministra Środowiska z 2001 
roku  ,  na  podstawie  której  większość  lasów  w  zarządzie  nadleśnictwa  została  już  uznana  za 
ochronne.  Załączone  wykazy  stanowią  uzupełnienie  do  uprzednio  zatwierdzonej  powierzchni. 
Konieczność  dokonania  tego  uzupełnienia  jest  związana  z  położeniem  tych  drzewostanów  na 
stromych zboczach w zlewni rzeki Bóbr i jej dopływów, na terenie obszarów Natura 2000 oraz  
w granicach administracyjnych gminy Wleń. Nadanie lasom  statusu obszarów chronionych wiąże 
się ze zmianą charakteru gospodarki leśnej w taki sposób aby zachować ciągłą zdolność lasów do 
pełnienia  przez  nie  swoich  funkcji  ochronnych,  między  innymi  ochrony  gleby  przed  erozją  , 
ochrony  zasobów  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  ochrony  lasów  mogących  stanowić 
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miejsc wypoczynku  oraz stanowiących cenne elementy rodzimej przyrody. Prawidłowa gospodarka 
ma  na  celu  powiększenie  różnorodności  biologicznej  i  zwiększenie  odporności  na  czynniki 
destrukcyjne. Pan Nadleśniczy poprosił o wydanie pozytywnej opinii.
Pan  Nadleśniczy  zaprosił  Pana  Burmistrza  na  spotkanie  w  dniu  7  marca  2012  r.  poświęcone 
eksploatacji dróg przy prowadzeniu gospodarki leśnej.

Pan Burmistrz podkreślił, że współpraca z Nadleśnictwem w  kwestii dróg  układa się dobrze.

Radny Zbigniew Lebiedź - bardzo dobrym przykładem współpracy nadleśnictwa, gminy i powiatu 
jest odnowiona droga pomiędzy Radomicami a Kleczą.  Zwrócił się z prośbą do pana Nadleśniczego 
o zajęcie  się  w tak efektywny sposób drogą  pomiędzy Radomicami a Wojciechowem.

Pani  Przewodnicząca  Rady  poddała  pod  głosowanie  wydanie  pozytywnej  opinii  do  wniosku  
o uznanie lasów za ochronne.
Za pozytywną opinia głosowali wszyscy radni.

Ad.6.
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:

                     25.01.12. – odbyło się zebranie z Dyrektorami szkół w kwestii reorganizacji oświaty na terenie        
gminy.
26.01.12  –  w  starostwie  lwóweckim  odbyło  się  spotkanie  w  sprawie  zmian  w  sądownictwie 
dotyczące przyszłości Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim.
28.01.12 – w OKSiT Wleń odbył się koncert noworoczny organizowany przez starostwo,  co roku 
na terenie innej gminy.
31.01.12 – obyło się spotkanie z niektórymi wspólnotami mieszkaniowymi z Wlenia w temacie 
rewitalizacji miasta.
01.02.12  –  zebranie  z  rodzicami  uczniów   w  sprawie  reorganizacji  Szkoły  Podstawowej  
w Pilchowicach.
02.02.12  –  spotkanie  w  Starostwie  Lwóweckim  w  sprawie  organizacji   obchodów  100  lecia 
wybudowania  zapory wodnej  w Pilchowicach.
06.02.12 -   miał  miejsce  pożar  budynku mieszkalnego   w Modrzewiu  ,  bardzo sprawna akcja 
gminnych OSP dzięki której budynek został ocalony.
07.02.12 – powiatowe spotkanie sołtysów .

  10.02.12 – posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia . Z powodu braku quorum nie można było 
przyjąć budżetu na bieżący rok.  Radni powiatowi systematycznie opuszczają posiedzenia rady.
10.02.12 – we Wleniu odbyła się gimnazjada , która prezentowała bardzo wysoki poziom.
114.02.12 – wraz z Panem Starostą spotkaliśmy się z Panem Marszałkiem w sprawie obwodnicy 
wleńskiej.  Wniosek  złożony   po  raz  pierwszy przez  powiat  został  pozytywnie  zaopiniowany.  
Z dziewięciu wniosków ten jest na siódmym miejscu. Daje to duże szanse na budowę obwodnicy 
jeszcze w tym roku. Przypomniał ,  że gmina Wleń przed dwoma laty sfinansował sporządzenie 
dokumentacji na budowę  obwodnicy miasta.
15.02.12 – odbyliśmy spotkanie burmistrzów z Panem Starostą w sprawie składowiska odpadów 
„Izery”w Lubomierzu. W obliczu nowej ustawy śmieciowej grozi zamkniecie tego składowiska . 
Samorządy protestują przeciwko tym przepisom.
15.02.12 – odbyły się  obchody  35 lecia Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie.

   16.02.12 – odbyło się drugie spotkanie z pięcioma wleńskimi  wspólnotami w kwestii rewitalizacji 
miasta.
18.02.12 – odbyło się wiejskie ,  sprawozdawcze  zebranie w Pilchowicach.
18.02.12 – odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Wleń .
23.02.12 – spotkanie w Lubomierzu w sprawie przekształceń zakładów budżetowych. Powołano 

3



zespół,  który  będzie  precyzowała  ten  temat.  Zaplanowane  jest   zorganizowane  wspólnego 
posiedzenie wszystkich rad gmin do omówienia tej sprawy.
23.02.12 – na Zaporze w Pilchowicach odbyły się manewry „Zapora 2012” . Było to szkolenie 
przeprowadzone  na wypadek ataku terrorystycznego i  wysadzenia tamy.
26.02.12 –  we Wleniu odbyły się tradycyjne targi gołębi.
Otrzymaliśmy kolejne  dofinansowanie na remont zamku w kwocie 450 tys.zł. Wkrótce ogłosimy 
przetarg na wykonanie robót. 

Ad.7. 

Radny Marek Koczarski  zadał pytania:
1. Czy zgłoszony na poprzedniej sesji wniosek o zgłoszenie do nadzoru budowlanego budynku po 
dawnej Basztowej został zrealizowany?
2. Czy istnieje możliwość, aby osoby zalegające z czynszem za mieszkania mogły taką zaległość 
odpracować?
3. Czy kanalizacja w Pilchowicach została do końca rozliczona?

Pan Burmistrz odpowiedział, że pismo do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim 
zostało  wysłane. W sprawie odpracowywania zaległego czynszu będzie  rozmawiał z dyrektorem 
KZOM we Wleniu, ale doświadczenie pokazuje, że nie spełnia to roli. Dopiero wyroki eksmisyjne 
są bodźcem dla dłużników  do podjęcia działania.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że inwestycja kanalizacji w Pilchowicach została  rozliczona. W ubiegłym 
roku złożono   wniosek o płatność  i środki wpłynęły. 

Radny Stanisław Malinowski – czy gmina zatrudni pracowników interwencyjnych do pozimowego 
posprzątania miasta.

Pan Burmistrz – obecnie w ramach robót publicznych zatrudniamy jednego pracownika biurowego, 
który  wspiera  innego  pracownika  w  obowiązkach  pozostawionych  przez  Pana   Andrzeja 
Więcławskiego. W najbliższym czasie zatrudnimy dwie osoby do prac porządkowych. Wniosek do 
urzędu pracy został złożony. Do prac porządkowych pozostaje jeszcze KZOM.

Radny  Stanisław  Malinowski  zapytał  czy  Straż   Miejska  mogłaby  interweniować  w  sprawie 
usunięcia  nieporządku  przy posesjach prywatnych .

Pan Burmistrz – strażnik miejski zajmie się tym tematem.

Sołtys Marczowa Pani Wiesława Białucka – wystąpiła z prośbą o wsparcie finansowe dla chorej na 
nowotwór dziewczynki z Marczowa.  Profesor medycyny  z Wrocławia  zasugerował, że na naszym 
terenie występuje zbyt duża częstotliwość zachorowań na raka.

Pan Burmistrz – rozmawiałem z naszym doktorem, ale sami sobie nie poradzimy. W związku z tym , 
że jest duży promil zachorowań na raka  wśród mieszkańców trzeba będzie  wystąpić do jakiejś 
instytucji o przeprowadzenie badań.

Pani Przewodnicząca odczytała wniosek Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury 
i Sportu o rezygnację  z organizowania w 2012 roku „Dni Wlenia”.

Przerwa od godz.11.25 do godz. 11.35. 
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 Ad.8.1.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.

Pani Przewodnicząca Rady odczytała  pozytywną opinię do projektu uchwały  Komisji  Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego i poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały .

Rada  w  obecności  13   radnych  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie   utworzenia 
wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych ( załącznik nr 4 do nin. protokołu).

Ad.8.2.

Pani Skarbnik –  w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej, w uchwale budżetowej 
Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok nr 80/XVI/12 zmienia się załącznik nr 3 w rozchodach w pkt. 2 w 
miejsce paragrafu 992 wpisano paragraf 963 oraz załącznik nr 9 , w rozdziale 01010 dopisano nowe 
zadanie tj. dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pani Przewodnicząca Rady odczytała  pozytywną opinię do projektu uchwały  Komisji  Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały .
Rada w obecności 13  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Ad.8.3.
Pani Przewodnicząca Rady –  dostarczono deklaracje rodziców ze Strzyżowca . Na 15 złożonych 
deklaracji tylko jedna jest negatywna. Opinia dwóch  związków zawodowych jest pozytywna dla 
wariantu drugiego. Natomiast ZNP pozytywnie opiniuje wariant pierwszy z oddziałami I-III.

Pani Przewodnicząca ZNP Teresa Wachal w swoim wystąpieniu potwierdziła wydanie pozytywnej 
opinii dla wariantu pierwszego projektu uchwały.

Pani  Elżbieta  Lackorzyńska  Dyrektor  Szkoły Podstawowej  w Pilchowicach  wystąpiła  z  apelem
o przychylenie  się  do   wariantu  drugiego z  oddziałami  O –  VI.  Wyjaśniła,  że  połączenie  klas 
wyjdzie na korzyść uczniom, o czym już przekonali się uczniowie i rodzice z obecnie połączonych 
klas.  Szkoła  oferuje  doskonałe  warunki,  jest  wyposażona  w  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne. 
Prognozy demograficzne również są dobre.  

Radny  Zbigniew  Lebiedź  złożył  wniosek  aby  w  pierwszej  kolejności  przegłosować  wariant  
z klasami O-VI.

Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego.
Za głosowało 9 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 3 radnych.

Pani Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały .
Za głosowało 11 radnych przeciw 2 radnych.

Uchwała  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkoły  Podstawowej  w  Pilchowicach  została  podjęta 
większością głosów. (załącznik nr 6 do nin. protokołu)

Ad.8.4.
Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała  pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa  do projektu uchwały i poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały .
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Rada  w  obecności  13   radnych  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  przedłużenia  terminu 
dzierżawy nieruchomości.  ( załącznik nr 7 do nin. protokołu).

Ad 9. 
Pani Przewodnicząca Rady odczytała pozytywną opinię dla kandydata na ławnika Pani Krystyny 
Karbowiak opracowaną przez Zespół Opiniujący kandydatów na ławników.
Następnie powołano komisje skrutacyjną, która przeprowadziła głosowanie. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Ewelina Wójcik odczytała protokół ( załącznik nr 8 do 
nin. protokołu) o wyborze na ławnika Pani Krystyny Karbowiak

Ad.9.1.
Pani Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały 

Rada w obecności 13  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie  wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Lwówku Śląskim  ( załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Ad.10.
Pani  Przewodnicząca  Rady  poprosiła  uczestników  posiedzenia  o  punktualne  przychodzenie  na 
obrady. Poprosiła radnych o prawidłowe wypełnianie oświadczeń majątkowych. Odczytała pismo 
pani Magdaleny Gluza skierowane do wiadomości Rady , a adresowane do Pani Kierownik MGOPS 
we Wleniu , pismo o przyjęcie na pobyt stały w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu oraz 
pismo z Biura  Prasowego DUW w sprawie  uhonorowania  najaktywniejszych sołtysów z okazji 
„Dnia Sołtysa” przypadającego na 11 marca .

Radny Marek Koczarski zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w  sprawie obchodów 100 lecia 
Zapory Pilchowickiej.

Pan Sekretarz Marcin Fluder -  w organizacji obchodów gmina będzie partnerem starostwa . Udział 
starostwa  zależy  od  oceny  wniosku  na  dofinansowanie  kampanii  promocyjnej.  Zgodnie  
z ustaleniami czekamy do 12 marca na ocenę wniosku i będziemy organizować kolejne spotkania 
w tej sprawie.

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

                                                            Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy  Wleń
                                                          /-/ Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad     
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