
P R O T O K Ó Ł   Nr  V / 11      

Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń odbytej  dnia 25 lutego 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 – 13 radnych

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

Przewodnicząca Rady  po powitaniu  radnych i  zaproszonych gości   otworzyła  obrady V 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 V  sesji.
3. Przyjęcie protokołu Nr  XLII/10 z dnia 17.09.2010r,  Nr XLIII z dnia 27.10.2010r  oraz z  IV 
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 w sprawie:

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 
2011-2015.
2. Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011rok.
3. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.
4. Trybu i Sposobu Powoływania i Odwoływania Członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego we Wleniu oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania.

5. Inkasa podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego od osób fizycznych.
6. Określenia wysokości diet sołtysom jako przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wleń.
7. Ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przysługujących radnym.

7. Rozpatrzenie skargi .
8. Sprawy organizacyjne różne.

Ad.1. 
Zrealizowano.
Ad.2. 
Zrealizowano – bez uwag
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Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej kadencji Rady 
 nr XLII/10 z dnia 17 września 2010r .
Radny Marek Koczarski – w protokole nr XLIII z dnia 27.10.2010r w punkcie ad.3. jest zapis , że 
Przewodnicząca  Rady  poddała  pod  głosowanie  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  sesji   
i Rada jednogłośnie przyjęła  protokół nr XLIII.  Wygląda na to , że ten protokół został przyjęty  
dlatego nie rozumiem po co mamy nad nim debatować i ewentualnie go przyjmować.

Przewodnicząca Rady – być może zaistniała pomyłka. Jeżeli są jakieś kontrowersje to przejdźmy do 
protokołu XLIII  , a protokół z XLII sesji  sprawdzę i zostanie to wyjaśniony.

Radny  Marek  Koczarski  –  przy  okazji,  jak  jesteśmy  przy  protokole  XLII.  Mam taką  prośbę, 
interpelację  do pana radcy prawnego ,  żeby radca prawny ustosunkował się i  wydał  na piśmie 
opinię  odnośnie  czy  jest  możliwe  zatrudniania  na  wodociągach,  tworzenie  dwóch  etatów  
w przypadku  gdy pracuje jeden pracownik. Sytuacja była wałkowana , tu jest rozpisane, ale bez 
żadnej konkluzji, pan burmistrz wyjaśniał, ale rozmyło się. Dlatego proszę konkretnie , na piśmie 
czy jest to zgodne z prawem i zasadami.

Przewodnicząca Rady – przystępujemy do  przyjęcie protokołu  nr  XLIII. Czy są jakieś pytania.

Radny Marek Koczarski – poprosił pana Burmistrza o wyjaśnienie kilku punktów z protokołu XLIII 
i stwierdził, że treść tego protokołu nie jest   jasna więc będzie  głosować przeciw przyjęciu tego 
protokołu.

Burmistrz – udzielił krótkiej informacji , a ponieważ nie miał przy sobie dokumentacji zaprosił do 
urzędu aby wyjaśnić wątpliwości.

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr XLIII
za przyjęciem głosowało 9 radnych
przeciw – 2 radnych
wstrzymało się – 2 radnych
Protokół nr XLIII /10 został przyjęty  większością głosów.

Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie protokół z IV sesji z 2011r.

Radny Marek Koczarski – proponuję aby odczytać ten protokół , nie wiem co głosujemy, protokołu 
z IV sesji je też nie mam.

Radny Zbigniew Lebiedź – proponuję aby wypracować pewien plan pracy .Dotychczas protokoły 
nie były czytane na sesji  lecz były udostępniane do wglądu i tylko wątpliwości były wyjaśniane 
przed głosowaniem. Odczytywanie protokołów na sesji  zajmie zbyt dużo czasu.

Przewodnicząca Rady – protokoły są udostępniane do wglądu w sposób zwyczajowo przyjęty  
i  każdy  kto  chciał   zapoznawał  się  z  nimi  w  biurze  rady.  Odstępstwem  są  dwa  protokoły  
z poprzedniej kadencji, które państwo otrzymaliście do zapoznania się ponieważ nie było Was na 
tych sesjach .Prosiłam  już państwa radnych o podanie sowich adresów email    właśnie po to, aby 
można było przesyłać do wglądu projekty protokołów i np. zawiadomienia o posiedzeniach komisji. 
Nikt nie podał swojego adresu email gdyż uznaliście, że nie ma takiej potrzeby.
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z IV sesji
za przyjęciem glosowało – 10 radnych
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przeciw – 1 radny
wstrzymało się – 2 radnych
Protokół nr IV/10  został przyjęty większością głosów.

Ad .4. 
Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.

Przeprowadzono już wybory na sołtysów oraz do rad sołeckich we wszystkich sołectwach,
 i tak : Bełczyna – powtórnie pan Edward Wójtowicz, Bystrzyca –nowy sołtys pan Roman Anaszko, 
Klecza –nowy sołtys  pan Tadeusz Wróbel, Łupki – nadal pan Waldemar Birulo, Marczów- nadal 
pani  Wiesława Białucka,  Modrzewie-  nadal  pani  Iwona Kobierecka,  Nielestno – nadal  Barbara 
Łabiak  ,  Pilchowice-  nowy sołtys  pani  Elżbieta  Rumińska,  Przeździedza  – nadal  pan Grzegorz 
Korol,  Strzyżowiec- nowy sołtys  pani Mariola Ciarcińska.  Tarczyn- nadal pani Anetta Nalepka, 
Radomice  –  nowy  sołtys  Mateusz  Lebiedź.W  najbliższym  czasie  zorganizujemy  spotkanie  z 
sołtysami.

3,4.02.2011r  –  odbył  się  konwent  Burmistrzów.  Spotkaliśmy  się  z  nowym  marszałkiem 
Województwa  Dolnośląskiego  panem  Rafałem  Jurkowlańcem.  Było  poruszane  szereg  spraw 
związanych z obsługą gmin przez Urząd Marszałkowski , które pozostawia wiele do życzenia.. Na 
samorządy gminne zrzucane jest wiele kosztownych finansowo spraw np. oświetlenie, oświata , 
drogi, mieszkania socjalne i inne .Pan marszałek obiecał przyjrzeć się tym problemom.

8.02.11-  wybuchła  awantura  w  sprawie  dziecka  z  Nielestna.  Sprawa  została  nadmierniei 
nierzetelnie rozgłośniona. Jedynie artykuł w Nowinach Jeleniogórskich odzwierciedlił  faktyczny 
stan rzeczy . Przeprowadziłem rozmowy z pracownikami opieki. Rodzin z problemami jest coraz 
więcej i cztery osoby zatrudnione w MGOPS nie są w stanie upilnować ok 4 tys. mieszkańców 
naszej gminy. Nikt nie powinien obojętnie przechodzić obok zjawisk patologicznych.

9.02.11– odbyło się posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa powiatu lwóweckiego. Omówiono plan 
działania na najbliższy rok ze szczególnym naciskiem na  bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

9.02.11  –  odbyło  się  spotkanie  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy.   Jest  nawiązane  partnerstwa 
pomiędzy  PUP a  gminami  naszego  powiatu.  Chcemy  zorganizować  na  terenie  każdej  gminy 
spotkania z bezrobotnymi i zorganizować giełdy pracy, gdyż bezrobocie ciągle rośnie. 

11.02.11–  otrzymaliśmy  promesę  na  150  tys.  zł,  dla  porównania  w  ubiegłym  roku  było  to  
350 tys. na likwidację skutków powodzi z sierpnia 2010r.  Z tych środków nie będzie pokrycia  
w 100% lecz gmina musi dołożyć swoje 20% . Musimy odbudować część drogi w Radomicach  
i   remont  mostku  w  Marczowie.  Jest  zlecony  wstępny  kosztorys  na  odbudowę  tego  mostku. 
Otrzymaliśmy 350 tys. na zamek tzn. remont baszty, wnioskowaliśmy o 940tys.zł. Ubiegłoroczne 
powodzie i usuwanie  ich skutków  spowodowały obcięcie środków finansowych na inne zadania. 
Planujemy ograniczyć zakres prac na baszcie,  ale za wszelką cenę powinniśmy wykorzystać te 
350tys.zł. Musimy się liczyć, że trzeba będzie dołożyć do tego zadania swoje środków w wysokości 
od 100tys. do 300 tys.

     18.02.11– odbyło się spotkanie wspólników składowiska odpadów „Izery” - są to cztery gminy.
     Spłacamy kredy ok. 92 tys.  zł  rocznie zaciągnięty na budowę tego składowiska Bezwzględny 

wymóg unijny, pod groźbą zamknięcia składowiska,  nakłada konieczność wybudowania instalacji 
odgazowującej składowisko. Koszt tej inwestycji to ok. 400 tys.zł.  Gmina Lubomierz ma korzyści 
ze składowania na jej  terenie odpadów w wysokości ok 550 tys.rocznie więc powinna wyłożyć 
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większe  środki  w  finansowanie  tej  inwestycji  niż  pozostałe  gminy.  Chcemy  rozmawiać  w  tej 
kwestii z radnymi z Lubomierza. Nasza  gmina, na ten cel  musieli przeznaczyć 50tys. zł.

     21.02.11– odbyło się spotkanie z załogą KZOM we Wleniu na temat funkcjonowania i przyszłości 
zakładu.  „Izery”  są  skłonne  przejąć  część  obecnych  zadań  KZOM  takich  jak   wodociągi, 
kanalizację, utrzymanie zieleni i odśnieżanie. Potrzebny jest do tego sprzęt w postaci Wuko,kosiarki 
do poboczy, kosza podnośnikowego. Na bazie składowiska „Izery” chcielibyśmy zorganizować ten 
sprzęt do wykorzystywania przez wszystkie gminy. Prezes „IZER” obiecał przedłożyć do maja lub 
czerwca br. propozycje rozwiązań prawno-finansowych odnoście wspólnego funkcjonowania. 

    23.02.11-odbyła się Powiatowa Rada Zatrudnienia, której jestem przewodniczącym.  PUP otrzymał 
na bieżący rok 2 mln. zł , gdzie w poprzednim roku było to 8 mln. Na dzień dzisiejszy nie ma 
zaplanowanego ani jednego miejsca stażowego. W powiecie mamy 25,4% wskaźnik bezrobocia. 
We  Wleniu  mamy  399  bezrobotnych.  Minister  obiecuje  ,  że  powiaty  o  wysokim  wskaźniku 
bezrobocia, czyli takie jak nasz, otrzymają dodatkowe środki na walkę z bezrobociem.

Jest  zła  sytuacja  w  sprawie  programu  Rewitalizacji  Wlenia.  Złożyliśmy  wniosek,  ale  nie 
dostaniemy środków bez  udziału mieszkańców. Po przeprowadzonych rozmowach wiem, że ludzie 
nie chcą i często nie mogą wyłożyć własnych pieniędzy. Są to spore kwoty , dla niektórych to nawet 
10tys.  zł.  Czekam  na  konkretne  uchwały  mieszkańców,  gdyż  bez  tego  nie  będziemy  mogli 
przystąpić do programu rewitalizacji Wlenia.

Ad. 5.
      Radny Marek Koczarski - czy urząd gminy w jakiś sposób dotował klub piłkarski "Pogoń" Wleń 

w roku 2010. Jeśli tak to proszę radę aby zobowiązała komisję rewizyjną do sprawdzenia w jaki 
sposób pieniądze te zostały wydatkowane i czy zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Chodzi   mi  też  o sieć  wodociągową .  Koszty napraw obciążają  koszty rachunków.  Można się 
spodziewać że koszty będą coraz wyższe. Proszę aby urząd dokonał inwentaryzacji lub w innym 
sposób sprawdził jak to wygląda i podjął  działania  do uzyskania funduszy na wymianę tej sieci.
Czy  wiadomo,  że  nasza  linia  kolejowa  jest  w  stanie  zagrożenia  i  w  ciągu  pięciu  lat  zostanie 
wygaszony ruch. Czy gmina podejmuje jakieś działania w celu uratowania tejże linii kolejowej.

Skarbnik Miasta i Gminy – udzieliła wyjaśnień odnośnie dotacji dla "Pogoń" Wleń. Na początku 
roku w uchwale budżetowej są określane dotacje m.in. dla stowarzyszeń. Następnie rozpisany jest 
konkurs na zadania, które gmina przewiduje dla klubów sportowych . W ubiegłym roku,  obydwa 
kluby złożyły takie wnioski.  Zostaje zawarta umowa pomiędzy Burmistrzem, a szefostwem tych 
klubów  na  podstawie  której   w   ubiegłym  roku  "Pogoń"  otrzymała   34  tys.zł,  a  "Czarni" 
Strzyżowiec ok. 32 tys.zł. W ciągu roku urząd nie interesuje się na jakie zadania klub wydatkuje 
środki. Musi postępować zgodnie z umową. Umowa mówi, że do 31 stycznia następnego roku klub 
składa  do  urzędu  sprawozdanie  z  wydatkowanych  środków.  Zawiera  ono  m.in.  wykaz  faktur  
i  informację  na  co środki  zostały przeznaczone.  Urząd kontroluje  wydatki  tylko  do wysokości 
dotacji  przyznanej  z  urzędu.  Sprawozdanie  jest  przedmiotem  analizy  i  do  końca  lutego 
podejmujemy  decyzję  o  przyjęciu  sprawozdania.  Za  ubiegły  rok  obydwa  kluby  złożyły  takie 
sprawozdania.

Przewodnicząca Rady – wyjaśniła że,  Komisja Rewizyjna  powinna ułożyć plan działania-  kogo 
i kiedy chce kontrolować. Plan jak najszybciej należy przedłożyć radzie.

Radny Stanisław Mikulicz - czy na terenie gminy są mieszkania lub budynki będące własnością 
Agencji Nieruchomości Rolnych. Wiem są pieniądze na remonty.
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Burmistrz  -  jest  jeden  budynek  w  Pilchowicach,  który  jest  w  100%  własnością  agencji.  Jest 
propozycja ,aby ten budynek przejęła gmina.  Agencja chce szybko pozbyć się mienia.  Ale dla 
gminy może to spowodować nowe obciążenia np. remonty .

Radny Grzegorz Skrobuk - czy będą dalsze poczynania w sprawie budynku basztowej, którego stan 
ciągle się pogarsza.

Burmistrz-  właściciel  otrzymał  od nas  kolejne pismo.  Prawdopodobnie  chce budynek sprzedać. 
Poszły nowe nakazy podatkowe, które w sytuacji dalszego  nie płacenia spowodują zabezpieczenie 
hipoteki , a w konsekwencji przewłaszczenie obiektu.

Radna  Marianna  Wojdyła  -   należy  uregulować  sprawę  kubłów i  wysypywania  odpadów przy 
Ośrodku  Zdrowia  w  Pilchowicach.  Panuje  tam ogromny nieporządek.  Proszę  również,  aby na 
tablicy ogłoszeń wywiesić numery telefonów do straży miejskiej i inne informacyjne. 

Radna Grażyna Tomoń -zadała pytanie  kto nadzoruje przystanki PKS w naszych miejscowościach.

Burmistrz - obowiązek utrzymania ciąży na gminie. Obecnie rozmawiamy z "Izerami" na temat 
ryczałtowej  opłaty za  odbiór  odpadów z  przystanków i  przy świetlicach  wiejskich.  Ustawianie 
koszy  plastikowych  nie  zdało  egzaminu  ponieważ  natychmiast  ginęły.  Jest  pomysł  na  kosze 
betonowe i wkładanie worków.

Radny Zbigniew Lebiedź - jak wygląda dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Skarbnik  - weszła w życie uchwała, która pozwala na dofinansowanie prywatnych, przydomowych 
oczyszczalni. Dofinansowanie nastąpi zgodnie z regulaminem.

Burmistrz - ostatni regulamin  mówi , że dofinansowanie wynosi 2 tys. zł. Fundusz nasz to ok. 6 
tys.  rocznie  czyli  możemy  dofinansować  trzy  oczyszczalnie.  Pilchowice  zostały  wyłączone  z 
dofinansowania z powodu zakładania kanalizacji. 

Radny Grzegorz Skrobuk - co z terem po starym baraku.

Burmistrz  -  Jest  to  teren  gminny .  W planie  zagospodarowania  przestrzennego  jest  to  działka 
budowlana. Przymierzamy się do przejęcia baraku od PKP przy stacji kolejowej. Po  przeróbkach 
i remontach można tam będzie  zrobić  kilka mieszkań . 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minut przerwy.
Po przerwie na salę obrad  powróciło 13 radnych.

Ad. 6  ppkt 1

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu  pani Skarbnik,  która przedstawiła zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2011-2015.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada  w  obecności  13  radnych  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  8/V/11  w  sprawie zmiany  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2011-2015.
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(załącznik Nr 4 do nin. protokołu)

Ad.6  ppkt 2

Przewodnicząca  Rady  udzieliła  głosu   pani  Skarbnik,  która  przedstawiła  zmiany  w  uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011rok.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada  w  obecności  13  radnych  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  9/V/11  w  sprawie zmiany  
w uchwale budżetowej  Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.(załącznik nr 5 do nin. protokołu)

Ad.6. ppkt.3

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu  pani Krystynie Karbowiak , która  wyjaśniła, że Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych musi być uchwalany co rok. Określa on 
cele i wydatki. Środki na ten program pochodzą  z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Radny  Marek  Koczarski  -   zaproponował  ,  aby  przed  głosowaniem  uchwały  zostało  złożone 
sprawozdanie za poprzedni rok.

Pani  Jadwiga  Bukowska  –  członek  komisji  wyjaśniła,  że  nie  podjęcie  uchwały  blokuje 
wydatkowanie środków .

Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  wniosek  radnego  Marka  Koczarskiego  
o  nieprzegłosowanie  na  obecnej  sesji  uchwały  w  sprawie  Uchwalenia  Gminnego  Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Za przyjęciem głosował – 1 radny
przeciw przyjęciu wniosku głosowało – 10 radnych
wstrzymało się – 2 radnych
Rada większością głosów odrzuciła wniosek.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
Za podjęciem głosowało – 11 radnych
wstrzymało się – 2 radnych

Rada  w  obecności  13  radnych  większością  głosów   podjęła Uchwałę  Nr  10/V/11  w sprawie 
Uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  dla 
Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.( załącznik nr 6 do nin. Protokołu).

Ad .6 ppkt 4

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu  pani Krystynie Karbowiak, która wyjaśniła , że powoływanie 
zespołu  interdyscyplinarnego  również  jest  wymagane  prawem.  Poinformowała,  że  na  sesji 
marcowej zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności MGOPS.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada  w  obecności  13  radnych  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  11/V/11  w  sprawie Trybu  
i Sposobu Powoływania i Odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wleniu oraz 
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szczegółowych warunków jego funkcjonowania.(załącznik nr 7 do nin. protokołu)

Ad.6 ppkt 5
Przewodnicząca  Rady  oznajmiła,  że  na  wspólnym posiedzeniu  dwóch  komisji  stałych  rady tj. 
Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  oraz  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa  przyjęto stanowisko, aby wielkość inkasa ujednolicić  na 10%.

Wobec braku dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały: 
§1 pkt  3  otrzymuje  brzmienie:  Za pobór podatku określonego w ust.  1  ustala  się  prowizję  dla 
inkasentów w wysokości 10% zebranej kwoty podatku.
Za podjęciem głosowało – 12radnych
przeciw podjęciu – 1 radny

Rada w obecności 13 radnych większością głosów  podjęła Uchwałę Nr 12/11 w sprawie  Inkasa 
podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego od osób fizycznych.
(załącznik nr 8 do nin. Protokołu).

Ad 6 ppkt 6

Przewodnicząca  Rady wyjaśniła,  że  na   wspólnym posiedzeniu  dwóch komisji  stałych  rady tj. 
Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  oraz  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa   zaproponowano  aby  dietę  dla  sołtysów  zwiększyć  do  150  zł  , 
zmniejszenie  diety  za  nieobecność  na  sesji   zmienić  na  25%.  Dietę  dla  sołtysa  pełniącego 
jednocześnie funkcję radnego ustalić na 120 zł.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały
Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr 13/V/11  w sprawie Określenia 
wysokości diet sołtysom jako przewodniczącym  organów wykonawczych jednostek pomocniczych 
Miasta i Gminy Wleń.( załącznik nr 9 do nin. protokołu)

Ad 6 ppkt 7

Przewodnicząca  Rady wyjaśniła,  że  na   wspólnym posiedzeniu  dwóch komisji  stałych  rady tj. 
Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  oraz  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  ,   w  związku  ze  zmianą  kwoty  bazowej  ogłaszanej  w  ustawie 
budżetowej na dany rok, która w tym roku  jest niższa niż poprzednio ustalono, że zwiększa się 
wskaźnik procentowy naliczania  diet tak  aby uzyskać kwoty na dotychczasowym poziomie. Jest to 
41% , 26% i 22%.

Radna Grażyna Tomoń -   zaproponowała,  aby diety pozostawić na dotychczasowym poziomie, 
nawet jeśli faktycznie będą to kwoty niższe.

Radna Ewelina Wójcik zaproponowała aby w kwestii diet głosować imiennie.

Burmistrz odpowiedział, że taki sposób głosowania jest niezgodny z prawem.

Radna Grażyna Tomoń – zaproponowała, aby przegłosować jej wniosek o wysokości procentowej 
diet w poprzedniej wysokości  tzn . 39% , 24% i 20%

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnej Grażyny Tomoń.
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Za wnioskiem głosowało – 5 radnych
przeciw głosowało – 8 radnych. 
Wniosek został odrzucony większością głosów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały o treści :
§ 2  pkt.1. Ustala się następującą wysokość diet obliczoną w stosunku procentowym do diety 
           maksymalnej, o której mowa w §  1 ust.2

1) Przewodniczący Rady- 41%
2) Przewodniczący Komisji i Wiceprzewodniczący Rady.-26%

                  3 ).Członkowie Komisji -  22%
za przyjęciem uchwały głosowało – 9 radnych
przeciw przyjęciu uchwały głosowało – 4 radnych
Rada  w  obecności  13  radnych   większością  głosów  podjęła  Uchwałę  Nr  14/V/11  w  sprawie 
Ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przysługujących radnym.( załącznik nr 10 do nin 
protokołu).

Ad .7.
Przewodnicząca  Rady  poprosiła  Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej  radną  Grażynę  Tomoń  
o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi pana Marka Drala na Burmistrza Miasta 
i  Gminy  Wleń  z  dnia  21.01.2011r  w  sprawie  nie  udzielenia  odpowiedzi  na  „Wniosek  o 
udostępnienie informacji publicznych”.

Radna Grażyna Tomoń odczytała opinię Komisję Rewizyjnej uznającą  skargą za zasadną.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
uznającej skargę za zasadną.

Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr 15/V/11 w sprawie rozpatrzenia 
skargi. ( załącznik nr 11 do nin. protokołu).

Ad. 8.
Przewodnicząca Rady odczytała :
-     pismo pana Henryka Kalinowskiego o umożliwienie mu uczestnictwa w posiedzeniu Komisji 
Kultury,
- projekt uchwały Rady Gminy Pielgrzymka w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej   Gminnego Zespołu Zakładów Opieki  Podstawowej w Pielgrzymce  
i utworzenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Zakładu Opieki 
Podtawowej w Pielgrzymce z prośbą o opinię.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie – za wydaniem pozytywnej  opinii  głosowało 13 
radnych.
- pismo pana Krzysztofa Bieleckiego  w sprawie dofinansowania książki Henryka Ogonowskiego,
- pismo z Powiatowego Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim
 w sprawie wskazania delegata do  Powiatowego Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych.
- Prośbę  radnej Eweliny Wójcik w sprawie zapadających  się studzienek kanalizacyjnych na ulicy 
Kościuszki.

Radny Maciej  Rybiałek  –  na  spotkaniu  z  dyrektorem OKSIT ustalono,  że  główną nagrodę  na 
Memoriał im. Michała  Fludra ufundują radni  składając się po 100 zł. Propozycja do rozpatrzenia  
na marcowej sesji.
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Burmistrz  –  przedstawił  propozycję  Starosty   pan  Stanisław  Mrówki,  aby tegoroczne  dożynki 
powiatowe odbyły się w Marczowie.

Pani Wiesława Białucka sołtys sołectwa Marczów - wyjaśniła, że przed podjęciem decyzji musi 
skonsultować się z mieszkańcami wsi.

Pani Anna Komsta – Dyrektor OKSiT – wyjaśniła ,że aby dopasować się terminowo do imprez 
masowych organizowanych na terenie powiatu postanowiono Dni Wlenia zorganizować w dniach 
25-26 czerwca , a nie jak dotychczas w lipcu.

Radny Marek Koczarski zapytał czy rada przedłoży plan pracy na bieżący rok.
Radca Prawny odpowiedział, że nie ma wymogu tworzenia planu pracy dla rady.

Pani  Zofia  Jaśkiewicz  zapytała,  co  Przewodnicząca wraz z  radnymi zamierza zrobić w kwestii 
budynku basztowej.

Pani Iwona Kobierecka – zapytała czy rada zamierza brać pod uwagę  sugestie sołtysów w różnych 
sprawach  dotyczących   sołtysów  jak  chociażby  sprawa  wysokości  diet.  Nie  było  wiedzy
 o posiedzeniu komisji obradujących między innymi w tym temacie.

Przewodnicząca  Rady  poprosiła  sołtysów  o  podanie  adresów  email,  aby  usprawnić  przepływ 
informacji. Osoby , które nie podadzą tych adresów nie powinny mieć pretensji, że nie docierają do 
nich wszystkie informacje.

Pan  Henryk  Łabno  –  nadal  wiszą  plakaty  wyborcze,  a  termin  ich  usunięcia  dawno  minął. 
Należałoby  to wykorzystać i pozyskać z tego tytułu pieniądze.

Pan Jan Łobocki – poprosił o wyjaśnienie następujących kwestii;
1.Co  mają  oznaczać  słowa  Burmistrza  ,  że  taśmy  na  ulicy  mają  być  postrachem,  kogo  mają 
straszyć. Przechodniów, dzieci czy innych użytkowników.
2.W ubiegłym roku prowadzono inwestycję odnośnie zatoczki parkingowej lub parkingu. Proszę 
odpowiedzieć  czy jest to zatoczka czy parking, ile kosztowała ta inwestycja, czy był przetarg, kto 
wykonywał i kto odebrał.
3.Czy przed rozmowami z KZOM  przygotowano  symulację wydatków gminy odnośnie zakupu 
Wuko, wysięgnika, kosiarki  .
4. Jakie są zobowiązania na dzień  1.01.2011r Urzędu Miasta i Gminy jeśli chodzi o kredyty.
5. Czy urząd składał wniosek   o dofinansowanie tzw.  Schetynówek w 2010r.
6. Czy gmina otrzymała pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje w świetlicy wiejskiej 
w Pilchowicach , ile było tych pieniędzy i czy uwzględniony jest koszt przychodni.

Przewodnicząca Rady zakomunikowała, że odpowiedź pan Jan Łobocki otrzyma na piśmie. 

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

Protokołowała
 /-/Bogusława Bieszczad 

                                                                              Przewodniczyła
                                                                                /-/     Katarzyna Kotołowska 
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