
P R O T O K Ó Ł  II/10 
 
 Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń odbytej  dnia 11 grudnia 2010 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/  

 

Ustawowy skład Rady – 15 radnych 

W obradach uczestniczyło – 14 radnych 

 

 

Obrady II Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna 

Kotołowska. 

 

Przewodnicząca Rady przywitała wszystkich zebranych i przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wręczenie zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Wleń kadencji 2010 – 

2014 

4. Złożenie ślubowania Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 2010 – 2014. 

 

Pani Przewodnicząca zapytała: „ Czy są uwagi do porządku obrad?” Brak uwag. 

  

Ad . 1 

Zrealizowano. 

 

Ad . 2  

Zrealizowano. 

 

Pani Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Pana Tadeusza Pintala Przewodniczącego 

Miejskiej Komisji Wyborczej we Wleniu i wręczenia zaświadczenia o wyborze na Burmistrza 

Miasta i Gminy Wleń – dla Pana Bogdana Mościckiego. 
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Pan Tadeusz Pintal Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej we Wleniu odczytał treść 

zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Wleń i wręczył Panu Bogdanowi 

Mościckiemu z gratulacjami i życzeniami. 

 

Pani Katarzyna Kotołowska Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Bogdana Mościckiego o 

złożenie ślubowania. 

Pan Bogdan Mościcki złożył rotę ślubowania przed radą o treści: 

„ Obejmując Urząd Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 

pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Wleń.” - tak mi dopomóż Bóg. 

 

Pani Przewodnicząca Rady złożyła życzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Wleń na kadencje 

2010-2014. 

 

Pan Bogdan Mościcki Burmistrz Miasta i Gminy Wleń podziękował za wybór jego na następną 

kadencję, oświadczył, że Rada musi ściśle współpracować z Burmistrzem. 

Czeka nas ciężka praca przez te 4 lata, sytuacja finansowa to dług około 2,5 miliona , nie są to 

straszne pieniądze, ale do udźwignięcia,  są to też środki z Unii Europejskiej na wykorzystanie. 

Złożony został wniosek na rewitalizację Miasta Wleń, mieszkańcy będą musieli dołożyć też swoich 

środków, będą spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi, z ludźmi, i tu też wasza rola radnych, tu 

musi być również wasza pomoc – radnych. 

Podsumowanie pracy przez 4 lata: 

Nie prawdą jest , że nic się nie zrobiło, a np. 

– remont Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu 

– Marczów, Pilchowice – Ośrodki Kultury 

To był zły czas wyborów – pomówień, ale musimy się wziąć do roboty, ciężkiej pracy i myślę, ze 

wspólnie będziemy to wypracowywać, wybierzemy Komisje Rady. Serdecznie proszę o schowanie 

alimozji daleko, pomóżcie Wleniowi i mnie. 

Na zakończenie przemówienia Pan Bogdan Mościcki Burmistrz Miasta i Gminy Wleń złożył 

życzenia Pani Katarzynie Kotołowskiej Przewodniczącej Rady na dalszą współpracę i wręczył 

kwiaty.  
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Pan Stanisław Mrówka – radny powiatu lwóweckiego – powiat musi współdziałać z gminami, a 

jako prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego mam wypracowane zasady  czas wyborów to zły 

czas, gdyż obrażamy się nawzajem. Z każdą władzą trzeba współdziałać jak i z gminą. Nadchodzą 

ciężkie lata, cięcia, PSL proponuje więcej pracy jak – czyny społeczne. Zaangażujmy  siebie do 

pracy, żeby to życie szło do przodu. 

Pan Stanisław Mrówka złożył życzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń oraz Przewodniczącej 

Rady. 

 

Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że każdy radny otrzymał statut Miasta i Gminy Wleń 

oraz wykaz stałych Komisji Rady z prośbą o wpisanie się do Komisji w której chciał by pracować. 

 

Pan  Bogdan Mościcki Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – przeprosił, że musiał przełożyć obrady 

sesji z 10.12. br. na 11.12 br. z powodu ważnego wyjazdu z Panią Skarbnik. Poinformował również, 

ze ostatnia sesja tego roku odbędzie się po świętach Bożego Narodzenia oraz złożył świąteczne 

życzenia. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o wypełnieniu do końca tego roku tj. 31 grudnia o 

wypełnienie oświadczeń majątkowych i złożenie ich w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy we 

Wleniu oraz złożyła wszystkim życzenia świąteczne. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Rady zamknęła obrady II Sesji Rady Miasta i 

Gminy Wleń. 

 

 

 

Protokołowała:        Przewodniczyła: 

 

Jadwiga Bukowska         

 

W sesji uczestniczył Pan Roman Słomski – Radca Prawny. 

 

 


