
P R O T O K Ó Ł   Nr  IV / 11

Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń odbytej  dnia 24 stycznia 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. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wleń  - Pan Marcin Fluder
5. Skarbnik Miasta  i Gminy Wleń – Pani Maria Gierczyk 

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

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

Przewodnicząca  Rady  po  powitaniu  radnych  i  zaproszonych  gości   otworzyła 
obrady  IV  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.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności w okresie między 

sesjami .
5. Analiza i wydanie opinii do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta

 i Gminy Wleń na lata 2011-2015.
6. Analiza i wydanie opinii do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń

na 2011 rok.
7. Analiza  i  wydanie  opinii  do  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia 

miesięcznego
dla Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

8. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości. 
zasad przyznawania diet przysługujących radnym.

9. Wnioski, interpelacje i zapytania.
10.Sprawy  organizacyjne – różne.

Przewodnicząca Rady  zapytała: „ Czy są uwagi do porządku obrad?” 

Burmistrz   – w związku z  tym ,  że  nie zostały zachowane procedury dotyczące 
uchwalania budżetu  tzn. brak zaopiniowania  projektu przez poszczególne  Komisje 



Rady,  a  głównie   Komisję   Budżetu  ,  brak zaopiniowania  pozostałych projektów 
uchwał w dniu dzisiejszym nie ma możliwości dyskusji i podjęcia głosowania nad 
budżetem. 

Przewodnicząca  Rady –  ogłaszam  przerwę  w   IV  sesji  i  w  dniu  dzisiejszym 
zamykam obrady.  Dalsze obrady IV sesji odbędą się dnia 31.01.2011r.

 
Ciąg dalszy   IV Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń odbytej  dnia 31 stycznia 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 4/
    Radny Mikulicz Stanisław  przybył spóźniony
2. Przedstawiciele zakładów pracy i sołectw – wg listy obecności / zał. nr 5,6/
3. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Pan Bogdan Mościcki
4. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wleń  - Pan Marcin Fluder
5. Skarbnik Miasta  i Gminy Wleń – Pani Maria Gierczyk 

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W całości obrad uczestniczyło – 14 radnych , w części obrad – 15 radnych

Obrady  2. części IV Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń prowadziła Przewodnicząca 
Rady Pani Katarzyna Kotołowska.

Przewodnicząca Rady po powitaniu radnych i zaproszonych gości  otworzyła 
obrady  stwierdzając na podstawie  listy obecności, że jest wymagane quorum do 
podejmowania decyzji  oraz przedstawiła porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad 2. części sesji IV.
3. Uchwalenie  wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 

2011-2015.
4. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Wleń  na 2011 rok w tym:
• 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;
• wniesienie poprawek do projektu budżetu;
• dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi 

propozycjami zmian i autopoprawek i ich głosowanie;
• głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem 

autopoprawek i innych poprawek



5. Uchwała w  sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Wleń.

6. Wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Sprawy  organizacyjne – różne.

Ad.2  

 Przewodnicząca Rady – zaproponowała uzupełnienie porządku obrad 
o przyjęcie protokołu z III sesji. Nowy porządek obrad przegłosowano jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z III sesji :
za przyjęciem głosowało – 10 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 4 radnych
 Rada większością głosów przyjęła protokół Sesji  nr  III/10  z dnia 28.12.2010r.

Ad.3.

Skarbnik Miasta i Gminy – odczytała projekt uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2011-2015. / załącznik nr  7 /

Radny Koczarski  M –  proszę o odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady 
dotyczących Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 
2011-2015.

Radca Prawny -  w sprawie uchwalania Wieloletniej Prognozy nie ma konieczności 
wydawania i odczytywania opinii poszczególnych Komisji Rady.

Przewodnicząca Rady -  na wspólnym posiedzeniu  Komisji Stałych Rady w dniu 
24.01.2011r  przegłosowano pozytywnie , jednogłośnie  projekt  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Wleń na lata 2011-2015. W związku z 
brakiem dalszych pytań poddaję pod głosowanie projekt  uchwały:
Uchwała Nr 5/IV/11  - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wleń na lata 
2011-2015 została podjęta jednogłośnie / załącznik nr 8 /.

Ad.4 tiret 1

Skarbnik Miasta i Gminy -   odczytała  projekt uchwały budżetowej na 2011 rok. 
/załącznik nr 9/

Ad.4 tiret 2

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady odczytali opinie w sprawie budżetu 
na 2011rok.



Rybiałek Maciej -Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Kultury i Sporty –opiniujemy  jednogłośnie ,  pozytywnie;

Grażyna Tomoń – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opiniujemy  jednogłośnie , 
pozytywnie;

Kazimierz Łuszczyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego –opiniujemy  jednogłośnie,  pozytywnie;

Zbigniew Lebiedź – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa 
i Bezpieczeństwa –opiniujemy jednogłośnie,  pozytywnie.

Ad 4 tiret 3

Kazimierz Łuszczyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego – po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rady 
wydajemy opinie pozytywną o projekcie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.
/załącznik nr 10/.

Ad 4 tiret 4

Przewodnicząca Rady – odczytała Uchwałę nr I/297/2010 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2010r w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń projekcie uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na rok 2011. / załącznik nr  11/

Ad. 4 tiret 5

Skarbnik Miasta i Gminy -  odczytała projekt uchwały budżetowej po poprawkach
/ załącznik nr 12/ uwzględniających opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej .

Ad.4 tiret 6

Burmistrz – rok  2010  był czasem kiedy skorzystaliśmy na dużą skalę  ze środków 
europejskich . Z tego tytułu konieczne było zaciągnięcie kredytów i pożyczek, które 
po rozliczeniu projektów zostaną natychmiast spłacone . Z tego powodu  na rok 2011 
startujemy z wydatkami w kwocie 10.330.000 zł , które są na poziomie ubiegłego 
roku. Natomiast dochody rzędu 13.230.000 zł zawierają w sobie  finanse europejskie, 
które natychmiast po otrzymaniu musimy przelać z konta na konto. Nie możemy tymi 
środkami dysponować .  Były to projekty na świetlicę w Marczowie, kanalizację w 
Pilchowicach oraz Centrum Kulturalno- Sportowe w Pilchowicach.
Złożyliśmy kolejne wnioski na świetlicę w Nielestnie - 0,4 mln. zł , Lenno Zamek -
1 mln. zł oraz rewitalizację miasta Wleń - 1,1 mln. zł. W tym miejscu  apeluję do 
mieszkańców  Wlenia , którzy muszą się zdeklarować, że wezmą kredyt lub wyłożą 



swoje środki aby pokryć swoją część w zależności od udziału w  naszej substancji 
mieszkalnej na  terenie Wlenia. Tylko małe miasta mają szansę przystąpienia do tego 
projektu  i  jeśli  mieszkańcy  Wlenia  nie  zdecydują  się  na  wzięcie  kredytu  lub 
wyłożenie  własnych pieniędzy  ,  to   nie  będziemy  mogli  podjąć  się  tego zadania 
ponieważ  gmina  nie  ma  możliwości  prawnych  aby  założyć  własne  środki.  Dla 
mieszkańców  jest  to  wydatek  30%  z  całości  ,  proporcjonalnie  do  zajmowanych 
powierzchni  mieszkaniowych,  a  dla  miasta  jest  to  milion  zł  dochodu.  który 
wydatkujemy  na  remonty   dachów  i  remonty  elewacji.  Dlatego  apeluję  do 
mieszkańców Wlenia, aby chcieli skorzystać z  szansy na  wielki zastrzyk finansowy 
dla całego miasta. Wracając do budżetu chcę dodać, że poza trzema złożonymi już 
wnioskami  tzn.  Nielestno  ,  zamek  i  rewitalizacja  Wlenia  rysuje  się  szansa  na 
kanalizację  drugiej  strony  Wlenia  i  Bystrzycy.  Każda  gmina,  na  dofinansowanie 
terenów wiejskich może skorzystać z środków unijnych w wysokości 4 mln. zł. Na 
kanalizację Pilchowic wydatkowaliśmy 2,3 mln. zł, dlatego na pozostałe 1,7 mln. zł 
chcielibyśmy  składać  wniosek  jeszcze  w  tym  roku.  Mamy  już  dokumentację  i 
pozwolenie  na budowę,  ale  w tej  chwili  nie  mamy  wystarczających środków na 
kosztorys  inwestorki  .  Złożenie  wniosku  w  chwili  obecnej  spowodowałoby 
przekroczenie limitu zadłużenia gminy więc musimy poczekać na powracające do 
nas  środki  ,  którymi  oddłużymy  gminę  i  będziemy  mieli  zwolnione  ręce  aby 
startować  po  dodatkowe środki  finansowe.  Bardzo  proszę  o  przyjęcie  budżetu  w 
takiej formie.

Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały 
budżetowej:
za przyjęciem głosowało 14 radnych
przeciw  - 0
wstrzymało się - 0

Ad.4 tiret 7  

Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie przyjęcie budżetu na 2011 rok 
z uwzględnieniem poprawek i autopoprawek.
Uchwała Nr 6/IV/11 – Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok została 
przyjęta  jednogłośnie. / uchwała załącznik nr 13 /.

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady – na posiedzeniu Komisji Stałych Rady uzgodniono 
i  przegłosowane, że wynagrodzenie Burmistrz Miasta i  Gminy Wleń pozostaje na 
dotychczasowym poziomie. 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie  przyjęcie 
uchwały  w sprawie ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrz Miasta i 
Gminy Wleń.
Uchwała  Nr  7/IV/2011  w   sprawie  ustalenie  wynagrodzenia  miesięcznego  dla 
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń przyjęta jednogłośnie. / załącznik nr 14/.



Ad.6.

Rumińska Elżbieta sołtys wsi Pilchowice – od kiedy będzie uruchomiony fundusz 
sołecki .

Przewodnicząca Rady -  fundusz sołecki jest uchwalony i pozostaje do dyspozycji 
wsi.

Ad 7 . 

Przewodnicząca Rady -  zgłaszam wniosek i prośbę do dyrektorów szkół , aby 
wyposażyć  dzieci dojeżdżające do szkoły w elementy odblaskowe. Są zgłoszenia od 
kierowców  jeżdżących  rano głównie przez Strzyżowiec, że idące do autobusu dzieci 
są niewidoczne . 
Na posiedzeniu komisji dokonaliśmy wyznaczenia członków z grona radnych do 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Zgłosiła się  pani Ewelina Wójcik i ja. 
Zgłoszenie tych kandydatur wymaga podjęcia uchwały. Proszę pana mecenasa o 
wydanie opinii ze strony prawnej czy nie ma przeciwwskazań.
Proszę Panią Grażynę Tomoń przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o podanie terminu 
spotkania komisji w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. Jako Przewodnicząca 
Rady chcę uczestniczyć w spotkaniach poszczególnych komisji.

Radna Tomoń G.-  komisja odbędzie spotkanie w dniu dzisiejszym.

Radny Koczarski M. - prawdopodobnie podczas odśnieżania uległ zniszczeniu tzw. 
chopek  zwalniający  ruch  na  ulicy  Piastowskiej  i  mam  prośbę  ,  aby  w  miarę 
możliwości i posiadanych środków został on naprawiony. Na rogu ulicy Piastowskiej 
i Osiedla Zachodniego  trzeba zamontować lustro,  ze względu na bezpieczeństwo 
głównie dzieci  ,  które czasami zjeżdżają z górki  .  Jest  to nieprzyjemne miejsce i 
należy poprawić bezpieczeństwo.

Radny Rybiałek – mówi się o rewitalizacji rynku, a co z basztową.

Burmistrz – własność prywatna nie może być objęta rewitalizacją. Dotyczy to 
wyłącznie własności gminy lub własności mieszanej. Z przykrością stwierdzam, że 
ten budynek nie może być objęty rewitalizacją.

Radni – budynek w tragicznym stanie , grozi zawaleniem.

Burmistrz –   pomimo licznych komisji i nadzoru budowlanego jesteśmy bezradni. 
Właściciel ma zadłużoną hipotekę. Gdy zadłużenie osiągnie większą sumę 
wystąpimy do sądu o wywłaszczenie i odebranie własności. Na dzień dzisiejszy 
jesteśmy bezsilni.



Burmistrz –  złożył   sprawozdanie  z  działalności  w  okresie  między  sesjami.

Jesteśmy w trakcie  wyborów  na sołtysów i do rad sołeckich. We wsi Bełczyna 
ponownie sołtysem został pan Edward Wójtowicz , w Radomicach jest nowy sołtys 
Mateusz Lebiedź, w Strzyżowcu pani Urszula Ciarcińska,  w Kleczy pan Tadeusz 
Wróbel , a w Pilchowicach pani Elżbieta Rumińska. W radach Sołeckich nastąpiły 
również duże zmiany. Mam nadzieję, że nowi członkowie będą solidnie pracować dla 
dobra  swoich  wiosek.  Mamy  utworzone  fundusze  sołeckie.Są  to  pieniądze  na 
realizowanie  zadań  gminy  na  terenie  sołectw.  Poprzednie  Rady  Sołeckie  bardzo 
dobrze zagospodarowały te środki.

Jest podpisana umowa o powiadamianie SMS-em o zagrożeniach. Pierwotnie 
koszty  były  dość  wysokie,  ale  ostatecznie  ponieśliśmy niewielkie  nakłady  jest  to 
abonament ok. 200 zł miesięcznie. Proszę o zalogowanie się do systemu. Polega  to 
na  wysłaniu  jednego  SMS-a  zgodnie  z  instrukcja  na  rozdawanych  ulotkach. 
Docelowo chcemy stworzyć trzy grupy powiadamiania:
1-sza grupa – cała gmina
2-ga grupa tylko radni i sołtysi
3- cia grupa wyłącznie mieszkańcy miasta Wleń.

W zespole Szkół we Wleniu odbyła się XI Olimpiada Matematyczna w której 
uczestniczyli  gimnazjaliści  z  terenu  naszego  powiatu  oraz  uczestniczy  z  Pieńska. 
Uczniowie naszego gimnazjum zajęli 3 i 5 miejsce, co jest dużym sukcesem.

Odbył  się  koncert  zorganizowany  przez  OKSiT Wleń.  Wykonawcami  były 
dzieci z zespołu „Czerniczanki”grupa 40 osób i Renatka Galik. Smutne jest że na 
widowni było bardzo niewielu słuchaczy.  Poza rodzinami uczestników prawie nie 
było gości z miasta ani radnych tylko  pani przewodnicząca . Apeluję do radnych aby 
brali czynny udział w organizowanych imprezach.

Radny Rybiałek M – zwrócili się do mnie zawodnicy i sympatycy GLKS „Pogoń” 
Wleń   o  doprowadzenie  do  ponownego  zwołania  walnego  zgromadzenia,  gdyż 
ostatnie  zebranie  z  dnia  21.01.2011r  prowadzone   przez  Stefana  Wałowskiego 
zgodnie  z ustawą o stowarzyszeniach z 1999roku  nie ma mocy prawnej. Aby nie 
doprowadzić do rozpadu klubu z 65 letnia tradycją, prosimy o użycie wszystkich 
środków prawnych  dla  uzdrowienia  sytuacji  naszego  klubu  .  21  stycznia  2011na 
walnym  zgromadzeniu   wybrano  nowe  władze,  prezesem  została  pani  Iwona 
Kobierecka, ale okazało się że statut jest nie taki. Może pani Kobierecka coś wyjaśni.

Burmistrz – „Pogoń' Wleń ma chlubne tradycje, ale wcześniejsze spotkania  były 
żałosne. Uczestniczyło w nich  po kilka osób i burmistrz. Ostatnie spotkanie miało 
dużą frekfencję   zwłaszcza młodych ludzi. Obecny statut jest zarejestrowany w KRS, 
a  spekulacje  że   ostatnie  wybory są  nieważne mogą doprowadzić  do zniszczenia 
klubu.  Zależy  mi  bardzo ,  aby  dalej  istniała   drużyna sportowa w A klasie  więc 
dbajmy o nią dla dobrego wizerunku Wlenia.

Pan Kobierecki – proszę nie przekręcać intencji osób piszących prośbę do radnego, 



gdyż  ja  też  jestem  w  tej  grupie   sympatyków  i  kibiców.  Nie  chodzi  nam  o 
spowodowanie  rozpadu  klubu  lecz  o  jego  uratowanie.  Prosimy  o  pomoc  Radcy 
Prawnego gdyż wszystko powinno odbywać się zgodnie z prawem. Klub jest prawnie 
zarejestrowany.,  ktoś  go  reprezentuje.  Aby  wybrać  nowe władze  musi  zebrać  się 
quorum. Wybory nieprawne mogą zostać podważone. Prosimy o pomoc prawnika.

Radca  Prawny –  w tej  chwili,  bez  wglądu  w  dokumenty  nie   mogę  zajmować 
stanowiska.

Pani Kobierecka I – to co się odbyło 21.01.11r  nie ma kompletnie mocy prawnej , a 
na dowód mogę przytoczyć rozmowę z panem Kopciem ,  który ma patronat  nad 
stowarzyszeniem i  który  zwrócił  uwagę na uchybienia  .  Należy  zwołać  ponowne 
zebranie  z  odpowiednim quorum ,  na  którym zostanie  wybrany  przewodniczący, 
protokolant i z tej grupy będzie można wyłonić zarząd. Protokół z takiego zabrania 
musi bić dostępny dla nowych władz, a takiego protokołu nie ma. Dlatego prosimy o 
pilną pomoc radcy prawnego, aby to wyprostować  i aby drużyna mogła wyjść na 
boisko już w marcu.. Pogoń chcemy ratować. Zapraszamy wszystkich do współpracy. 
Radni też mogliby wejść w skład nowego zarządu .

Radny Koczarski M – proponuję  aby doprowadzić do upadku obecnego klubu i 
rozpocząć  procedury  z  założeniem  nowego  stowarzyszenia,  zarejestrować  nowy 
statut. 

Burmistrz – „Pogoń” jest stowarzyszeniem, otrzymywała środki finansowe, który 
były rozliczane co do złotówki.. Myślę, że nie  ma możliwości zwołania zebrania 
jeśli nie ma członków klubu. Nie czepiajmy się szczegółów  bo doprowadzimy do 
likwidacji klubu.

Pan Kobierecki – chcemy aby stary zarząd doprowadził do zwołania prawomocnego 
zebrania członków.

Pan  Wałowski  S –  dnia  25.12.2005r  w  obecności  ówczesnego  burmistrza  pana 
Szefsa odbyło się walne zgromadzenie , na którym podjęto osiem uchwał, które są do 
wglądu.  Stowarzyszenie  do  dziś  działa  zgodnie  z   uchwałą,  która  mówi  że 
stowarzyszenie może działać  jeszcze trzy lata bez wpisu do KRS Stary zarząd w 
osobach  Kalinowski, Horwat, Marceluk i inni  upoważnili mnie do reprezentowania 
stowarzyszenia   jako  prezes   społeczny   czyli  sprawy  ubezpieczenia  i  wyjazdy. 
Sprawy finansowe załatwiali członkowie wpisani do KRS. Wtedy „Pogoń” była na 
13 miejscu w D klasie. Obecnie jest w A klasie. Sytuacja jest taka , że członków 
klubu „ Pogoń”  Wleń nie miał i nie ma na dzień dzisiejszy co chciałem przekazać na 
walnym  zgromadzeniu  teraz  i  żeby  doprowadzili  do   stanu  członkowego  i 
zarejestrowania   w oddziale  przy    KRS.  W najbliższym czasie  po prostu trzeba 
uzupełnić dokumentację i wpisy w KRS.



Przewodnicząca Rady – rada nie jest władna aby podejmować jakiekolwiek decyzje 
w tej sprawie .

Pani Kobierecka I – poprosiła  o wyznaczenie terminu spotkania z radcą prawnym .

Radna Tomoń G – mieszkańcy Strzyżowca otrzymali umowy na oświetlenie drogi 
opiewające na kwotę 53,76 zł kwartalnie. Dla porównania podam, że umowy z roku 
2005  opiewały  na  kwotę   50,04  zł.  Proszę  o  zweryfikowanie  tych  umów,  gdyż 
mieszkańcy grożą odstąpieniem od takich umów i w Strzyżowcu zapanują całkowite 
ciemności.

Burmistrz – obiecuję przyjrzeć się tym naliczeniom .

Pani Kobierecka I – chciałabym zaprosić  jakąś Komisję   na wizję lokalną  drogi w 
naszej miejscowości. Jest bardzo oblodzona, że powoduje ogromne problemy 
chociażby z odbiorem nieczystości i dochodzi tam do kolizji.

Radny Lebiedź Z – my jako komisja chętnie pojedziemy, ale czy jest sens gdyż i tak 
ostatecznie pracownik gminy będzie musiał się temu przyjrzeć. Jesteśmy otoczeni 
drogami powiatowymi, które są fatalne. Czy każda wieś musi sama zgłaszać do 
powiatu swoje zastrzeżenia, czy wygląda to inaczej.

Burmistrz  – ten rok jest wyjątkowo mokry . Wysoka wilgotność grunty powoduje 
obsunięcia ziemi i inne ubytki. Nie jesteśmy w stanie usuwać tych uszczerbków na 
bieżąco, gdyż koszty są ogromne. Należy poczekać do wiosny ponieważ zaklejanie 
dziur   w  czasie  mrozu  nie  ma  sensu.  Umawiamy  się,  że  pan  Więcławski   jako 
odpowiedzialny  będzie  zbierał  wszystkie  zgłoszenia,  a  wiosną  nastąpi  przegląd  i 
przystąpienie do usuwania najpilniejszych szkód.

Przewodnicząca  Rady –  poddaje  pod  rozwagę  dla  radnych,  aby  wszystkie 
informacje przekazywać do Was poprzez internet Tzn. wszystkie projekty uchwał , 
projekty  protokołów  i  inne  materiały   mielibyście  przesyłane   drogą  e-mail  co 
usprawniłoby przepływ informacji .

Burmistrz – proponuję aby podali państwo swoje adresy e-mail i eksperymentalnie 
spróbujemy  przesyłać przeznaczone dla Was materiały.

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Rady zamknęła obrady IV Sesji Rady 
Miasta i Gminy Wleń.

Protokołowała :                                                            Przewodniczyła:

  
              


