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P R O T O K Ó Ł   Nr  VI / 11       

 
 Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń odbytej  dnia 28 marca 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  
6. Radca Prawny – Roman Słomski 

 
Ustawowy skład Rady – 15 radnych 
W obradach uczestniczyło – 14 radnych 
 
 
Obrady VI 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 VI 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 VI Sesji. 
3. Przedstawienie informacji o działalności Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 

oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - Prezes pani Bożena Mulik. 
4. Przedstawienie sprawozdania z wydatków poniesionych przez Miejsko-Gminną Komisję  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r. 
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej we  Wleniu za 2010r. 
6. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń. 
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami. 
8. Wnioski, interpelacje i zapytania. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
 1. Zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok 
2. Wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości 
3. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. 
4. Obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, 
wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń. 
 

10. Rozpatrzenie skargi. 
11. Sprawy organizacyjne różne. 
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Ad.1.  
Zrealizowano. 
Ad.2. 
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o podjęcie uchwały w 
sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok. 
Wniosek przegłosowana i przyjęto jednogłośnie. 
 Po przyjęciu wniosku porządek obrad przedstawia się następująco: 
       1. Otwarcie sesji. 
       2.  Przedstawienie porządku obrad VI Sesji. 

3. Przedstawienie informacji o działalności Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 
oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - Prezes pani Bożena Mulik. 

4. Przedstawienie sprawozdania z wydatków poniesionych przez Miejsko-Gminną Komisję  
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r 

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej we  Wleiu za 2010r. 

6. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń. 
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami. 
8. Wnioski, interpelacje i zapytania. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. Zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok 
2. Wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości 
3. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. 
4. Obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, 
wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń. 
5. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok. 

         10.Rozpatrzenie skargi. 
                 11.Sprawy organizacyjne różne. 

  
Ad.3. 
Prezes Stowarzyszenia   Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie pani Bożena Mulik podczas 
prezentacji multimedialnej  przedstawiła  obszar jaki obejmuje swoim działaniem stowarzyszenie tj.  
17 gmin - 1758km²  -129513 mieszkańców. Jest to największa grupa na Dolnym  Śląsku i druga w 
Polsce. Przedstawiła konkretne działania podejmowane przez LGD w celu promocji całego Pogórza 
Izerskiego. Strona  internetowa to www.partnerstwoizerskie.pl. 
 Podejmowane działania to: 
Działanie I- „Odnowa i rozwój wsi „ :  
1 konkurs - na 3 mln. zł – uczestniczyło sześć gmin w tym gmina Wleń – świetlica w Marczowie  
2 konkurs -  na 8,5 mln zł- przystąpiło 10 gmin. 
Działanie II „ Małe projekty” skierowna do osób fizycznych, samorządów, do organizacji 
pozarządowych - dofinansowanie 25 tys zł.- dotacja 30% środki własne. 
1 nabór na 260 tys.zł – 8  wnosków 
2 nabór- 250 tys.zł- wpłynęło 14 wniosków 
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Działanie III - „ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorczości” - 1.502 tys.zł 
1 nabór – limit 300tys.zł- złożono 3 wnioski – zrealizowano 1 wniosek. 
2 nabór – 1.221 tys.zł – 50 na 50– złożono 10 projektów – 2 odpadły. Środki na dofinansowanie 
tworzenia  miejsc pracy: na 1 miejsce – 100tys.zł. na dwa miejsca -200 tys.zł, na trzy miejsca pracy 
– 300tys.zł.  
Działanie IV - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - dotyczą osób 
zamieszkałych na wsi. - dotacja 100 tys.zł.50 na 50. 
1 nabór – złożono 5 wniosków – ale zrezygnowano po pierwszym etapie. 
2 nabór – złożono 2 wnioski – wycofał się 1. 
Pani Prezes zachęciła do korzystania z pomocy LGD przy pisaniu wniosków  oraz  do udziału w 
szkoleniach organizowanych przez LGD. 
 
Ad.4.  
Sprawozdanie finansowe z wydatków  poniesionych w 2010r przez Miejsko-Gminna Komisję ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła pani Jadwiga Bukowska.  
(załącznik nr 4 do nin. protokołu) 
 
Ad.5. 
Pani Krystyna Karbowiak – Kierownik MGOPS Wleń – przedstawiła prezentację multimedialną  
 z działalności MGOPS Wleń  za 2010rok. ( załącznik Nr 5 do nin. protokołu). 
Wyświetlony został film o zespołach interdyscyplinarnych, który bardzo jasno przedstawił 
procedury postępowania  w sytuacjach wystąpienia przemocy w rodzinie. 
 
Ad 6. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół nr V/11 z Sesji Rady Miasta i Gminy z dnia 
25.02.20114r. 
 Protokół przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.7.  
Głos zabrał pan Burmistrz. - od 1 marca w urzędzie zatrudniono na umowę o pracę Sekretarza, 
którym został  dotychczasowy zastępca burmistrza – Marcin Fluder. 
 
02.03. – otrzymaliśmy informacje o finansach na remont świetlicy wiejskiej w Nielestnie w kwocie 
280,4 tys.zł.  W dniu dzisiejszym została podpisana umowa  z przedstawicielem Urzędu 
Marszałkowskiego. 
Odbyły się  spotkania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich jednostkach OSP z terenu naszej 
gminy. W maju zostaną zorganizowane międzygminne zawody strażackie. Nasza gmina funduje 
puchar. W roku obecnym mamy prawo do wystawienia na zawody powiatowe 4 drużyn. 
06.03.- odbyły się tzw. „Targi popielcowe” gołębi. 
08.03 – podpisana została umowa na dofinansowanie projektu dla szkół  „Każdy ma szansę na 
sukces” na 70tys.zł. 
10.03.- odbył się pogrzeb byłego komendanta policji pana Leszka Dłużyka. 
15.03-16.03 – odbyło się dwudniowe szkolenie w Józefowie pod Warszawą z zarządzania 
kryzysowego na wypadek klęsk żywiołowych lub działań wojennych. 
18.03- odbyło się spotkanie z kombatantami na którym wybrano nowe władze. 
19.03.- w urzędzie zostało przeprowadzone okresowe szkolenie BHP dla wszystkich pracowników. 
21.03.- w szkołach  odbył się „Dzień samorządności”.   
25.03.-zostały wręczone medale  za zasługi dla obronności kraju dla 9 rodzin z  których 
przynajmniej trzej synowie służyli w wojsku. 
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Radny Marek Koczarski – zabrał głos odnośnie  zatrudnienia sekretarza gminy i o inwentaryzację 
sieci wodociągowej we Wleniu. 
Burmistrz – odpowiedział, że obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają zaopiniowania 
zatrudnienia  Sekretarza w gminie przez Radę, a sieć wodociągowa jest zinwentaryzowana, chociaż 
na terenie gminy jest wiele nieścisłości w tej kwestii. 
 
Ad.8. 
Radny Stanisław Mikulicz- w Bystrzycy obsuwa się mur na ulicę. Wnioskuję o ustawienie znaku 
ostrzegawczego.  Jakie dalsze poczynania z punktem p.poż. W Bystrzycy. 
 
Burmistrz-  w sprawie znaku ostrzegawczego przeprowadzono rozmowy z powiatowym zarządem 
dróg. Zbiornik p.poż. Na wodę został oczyszczony jednak wskazany byłby remont w Bystrzycy 
i w Strzyżowcu. 
Radna Grażyna Tomoń – czy planuje się przegląd dróg do pozimowych remontów. 
 
Burmistrz – w najbliższym czasie dokonamy przeglądu i przystąpimy do remontów dróg. Również 
drogi powiatowe będą remontowane. 
 
Radna Ewelina Wójcik – czy jest regulamin przekazywania mieszkań komunalnych do użytku  
i określenie standardu takich mieszkań. 
 
Burmistrz – te sprawy reguluje ustawa. Przekazywane mieszkania komunalne w naszej gminie maja 
wysoki standard lecz  przerażający jest brak dbałości lokatorów, a nawet dewastacja.. 
 
Radny Marek Koczarski – czy są planowane prace nad zmianą statutu gminy. 
 
Burmistrz – w związku ze zmianą niektórych przepisów  będą zmiany w statucie gminy i 
regulaminie urzędu. 
 
Radny Marek Koczarski – powrócił do tematu etatów w oczyszczali. 
 
Radca Prawny – są to tzw. etaty kalkulacyjne, a nie fizyczne przyjmowane do celów 
rozliczeniowych. Chodzi o określenie wydatków osobowych wchodzących w koszty obsługi. 
 
Przewodnicząca Rady – kiedy będą usunięte zniszczenia spowodowane upadkiem drzewa na 
przepompownię w Nielestnie. 
 
Zdzisław Kostka –  obecnie są prowadzone prace porządkowe. 
 
Radny Marek Koczarski – w 2012 roku na naszym terenie będą organizowane Mistrzostwa Świata 
w Wędkarstwie Muchowym. Jest prośba do urzędu aby podjął działania promujące przy tej okazji 
naszą gminę i zadbał,  aby mistrzostwa faktycznie odbywały się na naszym odcinku rzeki. Do 
podjęcia korzystnych dla nas decyzji należy w jakiś sposób zmobilizować zarząd z Jeleniej Góry. 
 
Ad.9.ppkt.1 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu  pani Skarbnik, która przedstawiła zmiany w uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011rok. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały. 
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Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 16/VI/11 w sprawie zmiany  
w uchwale budżetowej  Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.(załącznik nr 6 do nin. protokołu) 
 
Ad.9.ppkt2. 
Radny  Zbigniew Lebiedź – zaproponował aby dzierżawy przedłużyć tylko na jeden rok , a przez 
ten czas rozważyć możliwość sprzedaży działek. Złożył wniosek o zmianę treści  zapisu w §1  
uchwały na; Wyraża się zgodę na przedłużenie terminu dzierżawy na okres 1 rok. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Lebiedzia. 
Za głosowało – 3 radnych, przeciw -  8 radnych, wstrzymało się – 3.  
Rada większością głosów odrzuciła wniosek 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie dzierżawy nieruchomości. 
Za głosowało 12 radnych, przeciw glosowało – 2 radnch 
 
Rada w obecności 14 radnych większością głosów  podjęła Uchwałę Nr 17/VI/11  
w sprawie Wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości ( załącznik nr .7 do 
nin. protokołu) 
 
Ad.9.ppkt.3 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały. 
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 19/VI/11 w sprawie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.(załącznik nr 8 do nin. protokołu) 
 
Ad.9 ppkt.4. 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu  dyrektorowi Zespołu Szkół we Wleniu panu Wiesławowi 
Gierczyk, która uzasadnił potrzebę obniżenia pensum godzin dydaktycznych dla wice dyrektora 
szkoły i pedagoga. Potrzeba taka wynika z  znacznego zwiększenia innych zadań 
pozadydaktycznych. 
Radny Maciej Rybiałek – przewodniczący Komisji Edukacji , Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Kultury i Sportu odczytał pozytywną opinię członków komisji w sprawie uchwały. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały. 
 
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 18/VI/11 w sprawie Obniżenia 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i 
przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń..(załącznik nr 9 do nin. protokołu). 
 
Ad.9 ppkt.5 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały. 
 
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 20/VI/11 w sprawie Zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady  Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok..(załącznik nr 10 do nin. 
protokołu). 
 
Ad.10. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Tomoń odczytała stanowisko komisji  w sprawie 
rozpatrzenia skargi pana Marka Krzysztofa Drala na Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, uznając 
skargę za zasadną. 
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Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały. 
 
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 21/VI/11 w sprawie rozpatrzenia 
skargi .(załącznik nr 11 do nin. protokołu). 
 
Ad.11. 
 
Radny Maciej Rybiałek przypomniał radnym o przekazywaniu 100 zł na ufundowanie I nagrody  
w Memoriale Michała Fludra. 
 
Przewodnicząca – zostaliśmy poproszeni o wsparcie działalności Związku Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych Okręg Jeleniogórski. Jest to kwota 60 zł/ rocznie. Druk deklaracji 
znajduje się w biurze Rady 
 
Pani Iwona Kobierecka – jako przewodnicząca Rady Rodziców poprosiła o datki na finansowanie 
leczenia chorego dziecka z przedszkola we Wleniu. Akcja będzie prowadzona w trakcie Jarmarku 
Wielkanocnego i Memoriału M.Fludra. 
 
Sekretarz Marcin Fluder – w dniu 3 kwietnia 2011r odbędą się wybory do Izby Rolniczej. 
Uprawnieni są wszyscy rolnicy posiadający pow. 1 ha ziemi Mamy zgłoszonych dwóch 
kandydatów pan Kazimierz Pietruszka z Nielestna  i Piotr Konopacki z Pilchowic. 
 
Pan Jan Łobocki - zapytał kiedy wpłynęła ostateczna decyzja konserwatora zabytków  
o pozwoleniu na prowadzenie prac przy zatoczce parkingowej  i jednocześnie odpowiedział, że taka 
decyzja wpłynęła 29 listopada 2010r.  
Czy jest możliwość prowadzenia prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków 
przed wpłynięciem ostatecznej decyzji. 
Koszt budowy zatoczki 63,5tys.zł  - czy można wypłacić bez przetargu.  
W projekcie jest nie zatoczka parkingowa tylko zatoka postojowa. Są to dwa różne pojęcia. Zatoka 
parkingowa jest powyżej 10 miejsc i muszą być znaki pionowe i poziome, a zatoka postojowa jest 
do 10 miejsc. 
 
Radny Marek Koczarski – zapytał pana Łobockiego czy może udostępnić odpowiedzi pana 
Burmistrza na pytania.  
 
Jan Łobocki – stwierdził, że udostępni odpowiedzi i dodał, że nie  są one  wyczerpujące i zwróci się 
do komisji rewizyjnej o wyjaśnienie czy Burmistrz ma prawo udzielać takich odpowiedzi. 
 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VI Sesji Rady Miasta  
i Gminy Wleń. 
 
 
Protokołowała 
 /-/Bogusława Bieszczad                                                                                                                                     

                                                                              Przewodniczyła 
                                                                                /-/     Katarzyna Kotołowska                                                                 

 
 


