
 P R O T O K Ó Ł   Nr  VII/ 11      

Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń odbytej  dnia 30 maja  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. Skarbnik Miasta  i Gminy Wleń – Pani Maria Gierczyk 
5. Radca Prawny – Roman Słomski

Ustawowy skład Rady – 15 radnych

W obradach uczestniczyło – 13 radnych

Obrady VII 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 VII 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 VII Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VI 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:

     1.W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata

       2011-2015.

     2. W sprawie zmian w uchwale  budżetowej  Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok

     3. W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie 

zadań   inwestycyjnych

     4.W sprawie udzielenia poręczenia dla Zakładu Utylizacji Odpadów

      Komunalnych„IZERY” Sp.z o.o.

    5. W sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Wleń”.

    6.W sprawie zasad i trybu udzielania  dotacji na dofinansowanie poniesionych        

      kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

                  7 .W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy-użyczenia.

   8.  W sprawie zmian w regulaminie przyznawania niektórych dodatków do 
wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń.

7. Rozpatrzenie skargi.
8. Sprawy organizacyjne różne.
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Ad.1. 
Zrealizowano.

Ad.2.
Pan Burmistrz poprosił o wyrażenie zgody na zmianę porządku obrad w kwestii podziału projektu 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na dwa projekty uchwały w 
sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011r.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie zmian w porządku obrad .

Za głosowało 12 radnych

Przeciw 0 

Wstrzymał się 1 radny

Wniosek przegłosowana większością głosów.

Po przyjęciu wniosku porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad VII Sesji.
3.Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
6.Podjęcie uchwał:
   1. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata   
        2011-2015.
   2.W sprawie zmian w uchwale  budżetowej  Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.
    3.W sprawie zmian w uchwale  budżetowej  Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
   4.W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie
       zadań   inwestycyjnych.
   5.W sprawie udzielenia poręczenia dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
    „IZERY” Sp.z o.o.
  6.W sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Wleń”.
  7.W sprawie zasad i trybu udzielania  dotacji na dofinansowanie poniesionych kosztów    
    budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
8.W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy-użyczenia.
9.W sprawie zmian w regulaminie przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia 
     w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń.

7.Rozpatrzenie skargi.
8. Sprawy organizacyjne różne.
Ad.3.
Przewodniczą ca Rady poddała pod glosowanie przyjęcie protokołu  nr 6/11 z dnia 28 marca 2011r.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.
Głos zabrał pan Burmistrz Miasta i Gminy Wleń .

28.03.11 – odbyło się spotkanie wspólników spółki z o.o. „Izery” w Lubomierzu w sprawie 
inwestycji , czego skutkiem są dwa projekty uchwał. Do końca 2012 roku będzie konieczne 
opodatkowanie mieszkańców gmin tzw. podatkiem śmieciowym.Nie będzie opłat bezpośrednich za 
odbiór nieczystości.

03.04.11 – spotkanie w pograniczu Lubań. Planowany jest wyjazd do Niemiec gdzie będą 
zwiedzane gospodarstwa rolne.
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11.04.11 – podpisana została umowa o służebności z właścicielami sklepu EKO we Wleniu. 
Planowane jest otwarcie sklepu jeszcze w tym roku.

12.04.11 – odbyło się zebranie wiejskie w Pilchowicach. Wybrano nowego członka rady sołeckiej.

14.04.11 – odbyło się spotkanie burmistrzów ze starostą lwóweckim w Lubomierzu. Rozmawiano 
m.in. o remontach dróg,inwestycjach powiatowych,  długu szpitalnym. Starosta poinfomował, że 
będzie składany wniosek na budowę obwodnicy we Wleniu.

15.04.11 – odbył sie turniej rodzin w Zespole Szkół we Wleniu.

Kontrolowane były inwestycje – kanalizacja i Dom Kultury w Pilchowicach.

18.04.11 – podpisano umowę na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Nielestnie. Z 
zaangażowania firmy wynika że remont zakończy się już w sierpniu br.

27.04.11 – odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Turnieju Tańca Towarzyskiego we Wleniu. 
Gmina dokłada 7 tys. zł na organizację tej imprezy.

W tej chwili trwa końcowa faza projektowania przebudowy Ośrodka Zdrowia we Wleniu. Projekt 
jest bardzo ciekawy. Przetarg zostanie ogłoszony jesienią br, aby na wiosnę przyszłego roku można 
było ruszyć z pracami i do jesieni oddać wyremontowany obiekt do użytku.

30.04.11 – odbyło się otwarcie świetlicy wiejskiej w Kleczy. Została zorganizowana zabawa 
taneczna.

07.05.11 -– również w Kleczy zorganizowano gminne święto strażaka.

01.05.11 – odbył się w Pilchowicach marsz na orientację  zorganizowany przez PTTK Lwówek 
Śląski.

08.05.11 – we Wleniu odbył się tradycyjny bieg im. Michała Fludra. Pogoda oraz uczestnicy 
dopisali. Jest to sztandarowa impreza naszego miasta, którą należy bezwzględnie kontynuować.

11.05.11 – podpisano umowę na dalszy remont zamku na kwotę ok.530 tys.zł. Ministerstwo Kultury 
pokrywa 350 tys.zł. Resztę musimy dołożyć z własnego budżetu.

17.05.11 – nad jeziorem w Pilchowicach odbyło się spotkanie starostw zorganizowane przez 
naszego starostę pana Stanisława Mrówkę. Obecny był starosta Jeleniej Góry i Lwówka Ślaskiego, 
przedstawiciele ościennych gmin oraz przedstawiciele TAURON. Prowadzono rozmowy w kwestii 
zaśmiecana jeziora. Starostwo Jelenia Góra i Lwówek Śląski opracują koncepcję zagospodarowania 
terenów nad wodą  na obszarze  od Jeleniej Góry do Pilchowic. Otwarto sezon żeglarski na Jeziorze 
Pilchowickim.

20.05.11 – odbyło się spotkanie z prezesem PKS Bolesławiec w kwestii dowozu uczniów do szkół.

21.05.11 – w Zespole Szkół we Wleniu odbyło się spotkanie zorganizowane przez PTTK Lwówek 
Śląski  pod hasłem „Mijające krajobrazy w regionie”. Zabrakło mieszkańców Wlenia.

23.05.11 – odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń.

24.04.11 – w Pielgrzymce  odbyła się Olimpiada niepełnosprawnych. Głównym organizatorem był 
DPS Nielestno.

26,27.05.11 – odbył się konwent burmistrzów w Lubaniu i spotkanie z panem Wojewodą 
Dolnośląskim. Rozmawiałem o nadzorze prawnym naszych uchwał.

26.05.11 – spotkanie z dyrektorem Teatru Jeleniogórskiego. Spisano porozumienie gmin: Wleń, 
Gryfów Śl, Lubań i Lwówek Śląski, które zadeklarowało dofinansowanie teatrów ulicznych, które 
wystąpią w sierpniu br. również we Wleniu. Zadeklarowaliśmy 2 tys.zł.
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Ad.5.
Radna Ewelina Wójcik – czy został złożony wniosek na usługi ginekologiczne na II półrocze br. 
przez wleński Ośrodek Zdrowia .

Pan Burmistrz – wniosek będzie złożony.

Przewodnicząca Rady – odczytała wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 
Bezpieczeństwa na wybudowanie zatoki parkingowej na Placu Bohaterów Nysy we Wleniu.

Wniosek przekazano na ręce pana Burmistrza.

Radny Marek Koczarski
1. Na ulicy Lipowej wybija szambo. Czy istnieje możliwość  podłączenia tego budynku do 
kanalizacji. 

Radny Stanisław Kwolik –jest tam szambo które systematycznie się zatyka, do kolektora nie jest  
podłączone. Zlecają wypompowywanie .

Pan Burmistrz –  należy ich zmobilizować do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

2. Czy można wspomóc wleński klub sportowy w wykaszaniu poboczy boiska sportowego.

3. Kto jest odpowiedzialny za malowanie oznakowań pasy poziome na terenie naszego miasta.

Pan Burmistrz – za stan oznakowania odpowiadają właściciele dróg.

4.Czy jest możliwość ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę na terenie miasta.

Pan Burmistrz – my nie możemy samowolnie ograniczać prędkości

5.Czy jest możliwość wybudowania wiaty na placu targowym.

Pan Burmistrz – na pewno trzeba by było podnieść opłaty .

6.Czy jest możliwość aby powrócić do ogłaszania komunikatów przez megafony.

Pan Burmistrz – mamy w gminie system powiadamiania alarmowego.

7.Sprawa WC na górze przy cmentarzy ludzie zgłaszają brak takiego miejsca.

8.Powinna być opinia RIO w stosunku do zadłużenia gminy oraz wieloletniej planu finansowania 
na lata 2011-2015

Pani skarbnik Maria Gierczyk – te opinie są i zostały opublikowane w BIP.

9.Zakład Komunalny miał dostać zapłatę za rozbiórkę świetlicy w Bełczynie. Świetlicy stoi, a czy 
zakład otrzymał pieniądze.

Pan Burmistrz – była dokumentacja rozbiórki i był kosztorys ale o wypłatach nie było mowy.

10.Czy są podjęte działania w sprawie rozbiórki baraku kolejowego na Lipowej.

Pan  Burmistrz  –  w  tej  chwili  poszły  wystąpienia  do  dyrekcji  oraz  były  rozmowy  osobiste  
z dyrektorem o sposobie przekazania tego obiektu. Chcieliśmy przejąć ten budynek ale są opory
 z drugiej strony. 

11.Nastąpiło zalanie wodą deszczową budynku OKSiT czy będzie jakaś reakcja

Pan Burmistrz – usterki ujawniły się w okresie zimowym i należy je usunąć.

12.  Proszę  o  informację  jak  zakończy  się  sprawa  z  Urzędem  Zamówień  Publicznych  
o stwierdzonych nieprawidłowościach przy budowie zatoki parkingowej.

Pan Burmistrz – Urząd  Zamówień Publicznych złożył zapytanie i otrzymał  odpowiedź.
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 Pan Burmistrz – ustosunkuje się jeszcze do sprawy wykaszania terenu przy boisku sportowym. 
Kluby otrzymują duże dofinansowanie . Gmina zakupiła samobieżne kosiarki dla klubów .

Pani Iwona Kobierecka – wyjaśniła, że nie chodzi o wykaszanie płyty boiska lecz o obrzeża  wokół 
boiska . Tam gdzie jest bardzo nierówno nasz traktor tam nie wjedzie. 

14. Czy jest jakiś regulamin opracowany co się robi z nagraniami i czy radni mają dostęp do tych 
materiałów.

Bogusława  Bieszczad  –  nie  ma  wewnętrznego  regulaminu,   ale  nagrania  są  wszystkie 
przechowywane             i mogą być  udostępniane.

Radna Ewelina Wójcik:

1.Są  spisane  pomiarniki  ciepła..Czy  mieszkańcy  mogą  wcześniej  otrzymać  rozliczenie  za 
ogrzewanie,  a nie dopiero we wrześniu.

2.Kto  jest  odpowiedzialny  za  informacje  przekazywane  sołtysom  o  szkoleniach  i  kongresach. 
Ostania informacja o kongresie dotarła dzień przed ostatecznym terminem zgłoszenia chętnych. 
Kiedy do gminy wpłynęła taka informacja.

Pan Burmistrz – trudno udzielić w tej chwili odpowiedzi , do urzędu wpływa bardzo duża ilość tego 
typu informacji.

3.Informacja o wypłacie stypendiów zbyt późno dociera do mieszkańców.

Pan  Burmistrz  –   wypłat  stypendiów  dokonuje  się  niejednokrotnie  natychmiast  po  otrzymaniu 
środków, a pomimo to jest niezadowolenie mieszkańców .Zaczniemy rygorystycznie przestrzegać 
przepisów ,że  wydana decyzja powinna uprawomocnić się w ciągu 14 dni  i dopiero wówczas 
zaczniemy wypłacać stypendia co przedłuży się w czasie. 

Pani  skarbnik  Maria  Gierczyk – wielokrotnie  idziemy na rękę  wypłacając  pieniądze  na prośbę 
petenta.

Radny Marek Koczarski – czy są szkolenia dla radnych np. o konstruowaniu budżetu i inne.

Pan Burmistrz – szkolenie dla radnych jest potrzebne. Ustalimy termin z Radcą Prawnym.

Przewodnicząca Rady – szkolenia dla radnych są bardzo drogie , a nie wnoszą nic nowego. Prościej 
będzie zorganizować szkolenie prowadzone przez naszego Radcę Prawnego.

Radny Grzegorz Skrobuk – należy postawić cztery znaki strefa zamieszkania w okolicy ul. Jana 
Pawła II, Ogrodowej  aż do  Stachowicza. Czy jest procedura podczas braku energii.

Pan Burmistrz – odpowiedział, że podczas długiego braku energii może zdarzyć się opóźnienie  
w dostawie wody.

Radny Stanisław Kwolik – jak wygląda sprawa pola namiotowego we Wleniu.

Pan Burmistrz -  okazało się, że budynek i część amfiteatru wybudowano na obcej działce. Jest 
problem z wyprostowaniem tych zaszłości.

Radny Stanisław Malinowski – należy wpłynąć na ZUOK „Izery” aby cyklicznie organizowały 
wywóz nieczystości wielkogabarytowych oraz sprzętu AGD.

Pan Burmistrz- na terenie gminy są podpisane umowy z kilkoma firmami wywożącymi nieczystości 
wystarczy zgłosić  telefoniczne taką potrzebę.

Radny Waldemar Birulo –poruszył temat remontu drogi w Modrzewiu, możliwości przyspieszenia 
procedur przy pozyskiwaniu działki oraz uszkodzeń na nowym mostku.

Radny  Zbigniew  Lebiedź  –  zaproponował  zorganizowanie  komisji  w  kwestii  przeglądu  dróg  
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i opisania nieprawidłowości .Pojawiła się informacja o likwidacji poczty we Wleniu.

Pan Burmistrz – jako mieszkańcy możemy zgłaszać swój sprzeciw przeciwko likwidacji punktu 
pocztowego.  Rada  może  podjąć  uchwałę  w  kwestii  sprzeciwu.  Protest  przesłany  do  wyższej 
instancji może by coś zdziałał.

Pani  Elżbieta  Rumińska  –  zapytała  kiedy  będzie  wykoszona  droga  w  tzw.  alei  lipowej  
w Pilchowicach oraz o budynek po starej świetlicy w Pilchowicach.

Pan Burmistrz – jest robiona dokumentacja na rozbiórkę budynku, teren zabezpieczamy, ale jest to 
budynek prywatny. Droga jest powiatowa i już rozpoczęto wykaszanie.

Pani Iwona Kobierecka – poprosiła o wykoszenie i odkrzaczenie drogi gminnej w Modrzewiu oraz 
zgłosiła brak kraty na studzience i prośbę o zabezpieczenie.

Pani Anna Komsta poprosiła radnych o zbiorowe zdjęcie do książki.

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.

Pan Andrzej Czapski w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego odczytał  pozytywną opinię komisji do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę  w sprawie Zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata  2011-2015. ( 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.

Pan Andrzej Czapski w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego odczytał  pozytywną opinię komisji do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Za 12 radnych , wstrzymał się 1 radny

Rada  w  obecności  13  radnych  większością  głosów  podjęła  Uchwałę  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 Skarbnik, która przedstawiła zmiany w uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011rok.

Pan Andrzej Czapski w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego odczytał  pozytywną opinię komisji do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada  w  obecności  13  radnych  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  w  sprawie zmiany  
w uchwale budżetowej  Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.(załącznik nr 6do nin. protokołu)

Ad.6. ppkt 4.
Przewodnicząca  Rady  udzieliła  głosu   pani  Skarbnik,  która  odczytała  projekt  uchwały  i 
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przedstawiła konieczność podjęcia tej  uchwały.

Pan  Andrzej  Czapski  w  imieniu  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju 
Gospodarczego odczytał  pozytywną opinię komisji do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła  Uchwałę  w sprawie  zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej na wyprzedzające finansowanie      zadań   inwestycyjnych.
(załącznik nr 7do nin. protokołu)

Ad.6. ppkt 5

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu  pani Skarbnik, która odczytała projekt uchwały.

Pan  Andrzej  Czapski  w  imieniu  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju 
Gospodarczego odczytał  pozytywną opinię komisji do projektu uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę  w sprawie udzielenia poręczenia dla 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych„IZERY” Sp.z o.o. 
(załącznik nr 8do nin. protokołu)

Ad.6. ppkt 6

Pan  Zbigniew  Lebiedź   przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  
i Bezpieczeństwa odczytał  pozytywną opinię komisji do projektu uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada  w  obecności  13  radnych  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do 
opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Wleń”.(załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Ad.6. ppkt 7

Pan  Zbigniew  Lebiedź   przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  
i Bezpieczeństwa odczytał  pozytywną opinię komisji do projektu uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła  Uchwałę  w sprawie zasad i trybu udzielania 
dotacji na dofinansowanie poniesionych kosztów      budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
(załącznik nr 10 do nin. protokołu).

Ad.6. ppkt 8  

Pan  Zbigniew  Lebiedź   przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  
i Bezpieczeństwa odczytał  pozytywną opinię komisji do projektu uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła  Uchwałę  w sprawie   wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy-użyczenia.”.(załącznik nr 11 do nin. protokołu).

Ad.6. ppkt 9 
Pan Maciej Rybiałek  Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych , Kultury 
i Sportu odczytał  pozytywną opinię komisji do projektu uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.
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Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła  Uchwałę  w sprawie   zmian w regulaminie 
przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w  szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Wleń.”.(załącznik nr 12 do nin. protokołu).

Ad.7.
Pani Przewodnicząca odczytała skargę pana Jana Łobockiego na Burmistrza Miasta i Gminy .
Radny  Marek  Koczarski  w  zastępstwie  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  odczytał  opinię 
Komisji Rewizyjnej uznającą skargę za zasadną.
Przewodnicząca   odczytała  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  i  poddała  pod  głosowanie 
podjęcie uchwały.
Rada w obecności  13 radnych jednogłośnie podjęła  Uchwałę  w sprawie   rozpatrzenia skargi.
(załącznik nr 13 do nin. protokołu).

Ad.8.

Pan  Andrzej Jaśkiewicz zadał pytania:
1. Co się dzieje z projektem rewitalizacji rynku?
2. Z jakich środków będzie realizowany remont ośrodka zdrowia we Wleniu. Czy będą to środki 

gminy czy SPZOZ?
3.Czy przepisy ustaw mówią o tradycji nie udzielania odpowiedzi przez Burmistrza Miasta i Gminy 
     Wleń.
Pan Marek Dral – przedstawił radzie swoje pismo złożone do Rady dnia 10 lub 15 marca 2011r.  
oraz informację od Przewodniczącej Rady , iż pismo zostało przekierowane do Burmistrza.
Zadał pytanie dlaczego Rada nie zajęła się wyjaśnieniem sprawy świetlicy w Marczowie i drugie 
dlaczego nie ma odpowiedzi na pismo złożone przed dwoma miesiącami.

Przewodnicząca Rady – odpowiedziała , że skoro pismo zostało przekierowane do pana Burmistrza 
to nie Rada nim się zajmuje.
Pan Jan Łobocki – zapytał panią skarbnik o różnicę  w wysokości kredytów i pożyczek  wynikająca 
z informacji podanych radnym a wcześniejszym pismem w tej sprawie.
Pani Skarbnik wyjaśniła sprawę rozbieżności pomiędzy podanymi wielkościami.
Pan Jan Łobocki ustosunkował się do pisma otrzymanego od pana Wojewody Dolnośląskiego w 
kwestii nieporozumienia z głosowaniem nad wcześniejszym protokołem i w związku z tym  zapytał  
jaka  osoba  była  na  zwolnieniu  lekarskim i  jaka  powróciła  do  pracy oraz  czy  Statut  rady jest 
obowiązującym aktem prawnym czy tez nie.
Radca Prawny pan Roman Słomski – obecny statut jest obowiązującym aktem prawa miejscowego 
Potrzeba naniesienia zmian wynika z zmiany ustaw i podjęte są prace nad zmianami.
Radny Marek Koczarski – niektóre przepisy statutu są nieaktualne np. o zatrudnianiu sekretarza 
gminy.
Radca Prawny pan Roman Słomski – wyjaśnił  zawiłości prawne dot. zatrudnienia sekretarza , które 
zgodnie  z  przepisami  jest  obsadzane  na  zasadzie  zawarcia  umowy o  pracę  ,a  nie  powołania. 
Przepisy  mówią,  że  poza  naborem  to  stanowisko  może  być  również   obsadzone  poprzez 
przeniesienie urzędnika w ramach urzędu, a nawet przeniesienia między urzędami.
Pan Andrzej Jaśkiewicz – czy przepisy ustaw mówią o jakiejś tradycji nie udzielania mieszkańcom 
odpowiedzi przez burmistrza na sesji rady.
Przewodnicząca  Rady –  odpowiedziała  iż  ustne  odpowiedzi  pana  Burmistrza  często  są  inaczej 
interpretowane. Wiadomo jest , że niektóre Rady nie maja w swoim porządku posiedzeń punktu 
„Sprawy organizacyjne różne”, a  pytania mieszkańców  są kierowane do urzędu na piśmie. Więc 
zastanowimy się nad uporządkowaniem tego tematu.
Pan Jan Łobocki zadał pytania:
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1.Jak można było położyć asfalt na części nie będącej własnością gminy bez wcześniejszego planu , 
a nie można kostki na Skarpowej podnieść, gdzie się proszę piąty rok, a wylewa się asfalt gdzie nie 
jest swój teren,
2.Ile kosztował przygotowany koszt rozbiórki budynku dawnej świetlicy w Bełczynie. Jaka kwota.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady pani Katarzyna Kotołowska zamknęła 
posiedzenie VII Sesji Rady  Miasta i Gminy Wleń.

                                                                                                   Przewodnicząca Rady 
                                                                                                    Miasta i  Gminy Wleń
                                                                                                /-/ Katarzyna Kotołowska

Protokołowała
Bogusława Bieszczad 
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