
 P R O T O K Ó Ł   Nr  VIII/ 11      

Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń odbytej  dnia 13 czerwca  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. Sekretarz  Miasta i Gminy Wleń – Pan Marcin Fluder
4. Skarbnik Miasta  i Gminy Wleń – Pani Maria Gierczyk 
5. Radca Prawny – Roman Słomski

Ustawowy skład Rady – 15 radnych

W obradach uczestniczyło – 14 radnych

Obrady VIII  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 VIII 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 VIII Sesji.
3. Bezpieczeństwo i porządek na terenie Miasta i Gminy Wleń.
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń z przeprowadzonej kontroli.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Sprawy organizacyjne różne.

Ad.1. 
Zrealizowano.

Ad.2.
Zrealizowano bez uwag.

Ad.3.
Pan Marian Dziatłowicz po.Komendanta Straży Miejskiej we Wleniu  zdał  sprawozdanie  
z działalności Straży Miejskiej we Wleniu za 2010 rok.
1.Zadania realizowane w 2010r:

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Wleń

Podejmowanie działań prewencyjnych wspólnie z Policją i innymi podmiotami poza policyjnymi 
(Straż Leśna, Straż Graniczna ,SOK , Inspekcja Transportu Drogowego)

Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
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Ochrona porządku w trakcie organizacji imprez kulturalnych i kościelnych

2.Suma ujawnionych wykroczeń za które sprawców ukarano mandatami

3. Wykroczenia najczęściej popełniane na terenie Miasta i Gminy Wleń

4. Organizacja służb i mandaty karne:

Wykonano 232 służby w tym 147 popołudniowo-nocne 222 z Policją Przyjęto 125 zgłoszenia o 
interwencje Zarejestrowano 61 kart mrd/5 punkty karne W 2010 roku nałożono 175 mandatów 
karnych  na kwotę 23660 zł 

5.Wyniki prewencyjne:

Osoby doprowadzone  do PDOZ Gryfów Śl. Lub miejsca zamieszkania 26 osób

Ujawniono przestępstwa w ilości 15

Doprowadzono do jednostek Policji sprawców wykroczeń i przestępstw 21 osób

Przyczyniono się do ujawnienia sprawców przestępstw na gorącym uczynku 10

6.Targowisko miejskie:

Kontrola targowiska miejskiego pod kątem legalności wprowadzanego towaru do obrotu ( np. 
alkohol, tytoniu środki pirotechniczne itp.) przeprowadzono kontroli  209 połączonych  z 
pobieraniem opłat targowych na sumę 6450 zł 

7. Współpraca z placówkami oświatowymi i MGOPS:

W 2010 roku w trakcie czynności wykonano transport i ochronę pracowników MGOPS – 31

Udział w przeglądzie monitoringu Zespołu Szkół i kompleksu boisk pod kątem ujawniania 
sprawców wykroczeń i przestępstw

8.Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń :

2010 roku wskutek obfitych opadów  deszczu nastąpiły lokalne podtopienia najbardziej ucierpiały 
miejscowości Łupki,Marczów  Przeździedza. Natychmiast powiadomiono odpowiednie służby 
ratownicze zamknięto drogi dojazdowe  stały kontakt z zespołem kryzysowym 

Stały kontakt tel. z sołtysami sołectw, liczba tego typu działań 4

9.Współpraca z miejscową jednostką policji oraz innymi podmiotami :
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2009 2010 Róznica
Mandaty 198 175 -23
Pouczenia 400 414 14

2009 2010 Rożnica
spo. Alkoholu 22 16 -6
komunikacyjne 142 131 -11
bez. osób i mienia 7 8 1
porządek i spokój pub. 9 11 2
obyczajności publicznej 4 5 1
utrzymanie porządku w gminie 7 10 3



Odprawa do służby dokonywana jest w Rewirze Dzielnicowych we Wleniu oraz na odprawach 
koordynacyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Na odprawach tych jest 
przekazywana wzajemna informacja o zdarzeniach zaistniałych na terenie miasta i gminy Wleń oraz 
o przewidywanych zagrożeniach związanych z organizacją imprez . 

10.Współpraca ze służbami pozapolicyjnymi:

Wykonano wspólne służby z Strażą Leśną z Lwówka Śląskiego, Służbą Ochrony Kolei z Jeleniej 
Góry, Inspekcja Transportu Drogowego z Wrocławia, Izba Celną z Jeleniej Góry, Społeczną Strażą 
Wędkarską, , Inspekcją Weterynarii .Współpraca ta znacznie poprawiła bezpieczeństwo naszej 
gminy.

11.Organizacja służby:

W wyniku prowadzonej szczegółowej analizy opracowywany jest grafik służb na poszczególne 
miesiące uwzględniający stan zagrożenia oraz miejsce i czas organizacji imprez o charakterze 
kulturalnym i religijnym. Łączność wzajemna pomiędzy służbami odbywa się za pomocą telefonii 
komórkowej 

12. Monitoring:

W grudniu 2008 r zainstalowany został monitoring miejski w skład którego wchodzą dwie kamery 
usytuowane  na rynku. 

Rejestracja odbywa się przez całą dobę z możliwością odtworzenia 30 dni.

Od momentu zainstalowania monitoringu notuje się mniej wykroczeń społecznie uciążliwych w 
rejonie Placu Bohaterów Nysy a sprawcy nie pozostają anonimowi. Wobec, których prowadzone są 
czynności karno-administracyjne.

13. Udział w inicjowaniu działań o charakterze prewencyjnym :

-Straż Miejska corocznie uczestniczy w organizacji imprezy plenerowej Wleńlandia -Miasto Dzieci

-współorganizacja i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową i motorowerową na terenie 
Zespołu Szkół we Wleniu ,

-. organizacja prelekcji dot. zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń 

 -udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży oraz sposobu powiadamiania służb poprzez 
numery alarmowe

 -pomoc w zabezpieczaniu  meczów piłkarskich rozgrywanych na terenie Gminy Wleń 

mł. asp. Jarosław Pawluk  Kierownik Rewiru Dzielnicowego Policji  we Wleniu.
   Informacja  o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Wleń   
w 2010 roku
1. Cele strategiczne policji w lwówku śląskim na lata 2010-2012:

Główne cele wynikają z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2010-2012 i  są to 
przede wszystkim:

• Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podniesienie skuteczności 
zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej,

• Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

• Podniesienie skuteczności w rozpoznawaniu i ściganiu przestępstw i wykroczeń społecznie 
uciążliwych,
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• Podniesienie na wyższy poziom standardu obsługi interesantów zgodnie  z oczekiwaniami 
społecznymi,

• Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,

2. Statystyka i rodzaje przestępstw na terenie gminy Wleń

Kategoria Rozboje Bójki i 
pobicia

Kradzież 
mienia

Zniszczenia 
Mienia 

Kradzież z 
włamaniem

Razem

Rok
2007

0 1 10 2 5 18

Rok 2008 0 0 4 4 5 13

Rok
2009

1 1 9 1 9 21

Rok 2010 1 0 12 6 10 31

kradzieże mienia: 12

kradzieże z włamaniem : 10

uszkodzenie mienia : 6

bójka/pobicie : 0

rozbój :1

nietrzeźwi kierujący: 36

wypadki drogowe: 1

groźby karalne  : 2

kradzież pojazdu : 0

posiadanie środków odurzających : 3

handel narkotykami: 1

oszustwo internetowe : 1

samobójstwo : 1

niestosowanie się do wyroku sądu : 5

3. Wyniki osiągnięte przez rewir dzielnicowych:

      2009 / 2010

• sporządzono wniosków o ukaranie             21    23

• ukarano MK osób/suma                              127/16300 zł

              - w 2009 roku nałożono MKK                  113/12400zł

• zatrzymano na gorącym uczynku             17    21
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• zatrzymano praw jazdy              6      5

• zatrzymano dowodów rejestracyjnych          12     7

• doprowadzono osób                         28    31

• doprowadzono osób do wytrzeźwienia          7      9

4. Przemoc w rodzinie:

Procedurą „Niebieska Karta” w związku z zaistniałą przemocą w rodzinie  w roku 2010 objęto 8 
rodzin. W trakcie czynności sporządzano 45 wystąpień do instytucji pomocowych i oświatowych .

5. Stan bezpieczeństwa na drogach:

Ogółem 
Zdarzenia

Wypadki Kolizje Zabici Ranni

2007 22 4 18 0 8

2008 10 2 8 0 4
2009 8 2 6 0 2
2010 9 1 8 0 2

6. Programy prewencyjne: 

       Stop Wagarom Wybieram Szkołę

       Bezpieczny Wleń – w okresie miesiąca maja, czerwca oraz września udział w organizacji 
imprez plenerowych oraz spotkań przy współudziale służb mundurowych / Straż Miejska, Straż 
Pożarną, Straż Leśną, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei/ w celu propagowania wśród dzieci i 
młodzieży zachowań wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa osobistego.

7.Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi:

W 2010 r.   prowadzono dalszą współpracę    w ramach zintegrowanej dyslokacji służby   z 
funkcjonariuszami Straży Miejskiej, Straży Leśnej , Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei oraz 
Społecznej Straży Wędkarskiej .

8. Współpraca ze strażą miejską:

W 2010 roku jak w ubiegłych latach w dalszym ciągu prowadzono ścisłą współpracę z miejscową 
Strażą Miejską we Wleniu. Osiągnięte wyniki i zaangażowanie w realizację zadań  ze strony st. 
strażnika Mariana Dziatłowicza kolejny raz zostało zauważone przez kierownictwo KPP Lwówek 
Śląskim. W 2010 roku policjanci z powiatu lwóweckiego przeprowadzili 568 wspólnych służb ze 
strażami miejskimi z tego Marian Dziatłowicz wykonał 222 służby 

9. Współpraca z Samorządem Wleń

Drukarka do komputera z oprogramowaniem 333 zł

Możliwość korzystania przy wspólnych służbach ze Strażą Miejską  z pojazdu służbowego Urzędu 
Miasta    i Gminy Wleń

10.Priorytety do realizacji na 2011 rok
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• Dyslokować służby w najbardziej zagrożonych rejonach miasta i gminy,  zgodnie z 
przedstawioną analizą.

• Zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych 
dla społeczności lokalnej 

       - utrzymanie wysokiej bezwzględnej liczby policjantów skierowanych

       do służby patrolowej i obchodowej na terenie działania RD Wleń

       - utrzymanie wysokiej efektywności pracy policjantów Ruchu  Drogowego na terenie RD Wleń

• Prowadzić nadal ścisłą współpracę ze Strażą Miejską, Urzędem Celnym,  Strażą Graniczną, 
i innymi podmiotami poza policyjnymi  odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo – wystawiać 
wspólne patrole do służby.

   Pan   Arkadiusz  Motylski   Komendant  Powiatowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim   
Największe zagrożenie pożarowe występuje na terenie miasta Wleń spowodowane jest to 
zabudową.

• 12 interwencji w obiektach mieszkalnych

• z tego 8 to pożary przewodów kominowych ( przypomniał o systematycznej kontroli )

• spadła ilość wypalanych łąk

• spadła ilość pożarów na terenach leśnych

• zagrożenie powodziowe – były 3 fale powodziowe

• działania to wypompowywanie wody i układanie wałów  p.powodziowych

• 65  zdarzeń  spowodowanych opadami atmosferycznymi w tym śniegu

• 13 zdarzeń spowodowanych silnymi wiatrami

• 5 interwencji w wyniku wypadków  w komunikacji drogowej

• zagrożenie powoduje lokalizacja 3 tuneli kolejowych

• czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi tzw. działalność prewencyjna  zajmuje się 1 osoba

• każdego roku przeprowadzane są tzw. ćwiczenia na obiektach w 2010r w Ośrodku 
Rehabilitacyjnym we Wleniu

• na terenie gminy są 4 jednostki OSP

• na wyposażeniu jest 6 samochodów gaśniczych

• ilość interwencji na terenie gminy OSP Wleń – 72 , Pilchowice-23, Klecza – 1 Radomice – 6 
razem ,102 wyjazdy

• międzynarodowy numer alarmowy - 112

Pan komendant podziękował za współpracę  jednostkom OSP z terenu gminy Wleń.

   Podinspektor  Andrzej Chrustek  I  Zastępca Komendanta Policji w Lwówku Śląskim  
Bardzo wysoko ocenił pracę Rewiru Dzielnicowego Policji we Wleniu oraz pracę pana Mariana 
Dziatłowicza  ze Straży Miejskiej we Wleniu. Liczba 43 przestępstw na terenie gminy stanowi 
niewielki odsetek przestępstw na terenie powiatu. Wykrywalność przestępstw to 60%.

Podziękował za pomoc w organizacji ubiegłorocznych obchodów Święta Policji.
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Pan Mikołaj Żyłka  Powiatowy Inspektor Sanitarny z Lwówka Śląskiego przedstawil 
informacje w sprawie stanu bezpieczeństwa  sanitarnego dla powiatu Lwówek Śląski z 
uwzględnieniem danych dotyczących Gminy i Miasta Wleń. (załącznik nr 4 do nin.protokołu)

Na terenie Gminy Wleń nie zanotowano groźnych zachorowań. Zalecane jest szczepienie 
przeciwko żółtaczce typu A, szczepienie przeciwko grypie. Sprawdzono wdrażanie dobrej praktyki 
higienicznej i produkcyjnej oraz przepisów HACCP. Negatywnych uwag nie stwierdzono. Placówki 
dydaktyczne na terenie gminy pod względem sanitarnym funkcjonują  bez uwag. 

Pan Ireneusz Hołoga – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim przedstawil 
informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Miasta i Gminy 
Wleń.(załącznik nr 5 do nin protokołu)

Na terenie gminy Wleń  Ogólna sytuacja sanitarno – weterynaryjna jest dobra. 

• w Bystrzycy, Łupkach, Strzyżowcu przeprowadzono badania kontrolne w celu wykrycia 
brucelozy owiec, a w Bystrzycy badania w celu wykrycia brucelozy kóz,

• w Bełczynie, Bystrzycy, Marczowie i Radomicach przeprowadzona badania trzody chlewnej 
w ramach realizacji programu  zwalczania Ch.Aujeszkyego u świń,

• na terenie gminy nie było stad objętych restrykcjami związanymi z wystąpieniem chorób 
zakaźnych,

• do końca 2010 roku – 33 stad bydła uzyskało decyzje PLW w Lwówku Sl. Uznające te stada 
za urzedowo wolne od gruźlicy bydła, brucelozy, enzootycznej białaczki bydła,

• w rejestrach PIW odnotowano , że na terenie gminy Wleń padło 4 szt. bydła i 3 kozy,

• przeprowadzono 12 obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę – we wszystkich 
przypadkach wykluczono wściekliznę,

•  zostały przedstawione obowiązujące  w 2010r  zasady szczepienia psów p. wściekliźnie .

        Ad.4.   
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr 7/11 z Sesji rady Miasta i 
Gminy Wleń z dnia 30 maja  2011r.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.5.
Informację z działalności między sesjami przedstawił Sekretarz Miasta i Gminy Wleń pan Marcin 
Fluder:

01.06.11  – odbyły się obchody „Dnia Dziecka” Wleńlandia

03.06.11– odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostek OSP Wleń,

03.06.11 – walne zebranie członków LGD Partnerstwo Izerskie

05.06.11- należało zgłosić chęć przystąpienia do Konkursu Plac Zabaw organizowanego przez sieć 
NIVEA. Gmina zgłosiła  plac zabaw na rogu ul. Ogrodowej z  ul. Stachowicza  we Wleniu.

08.06.11-  sprzedaż lokalu we Wleniu na Placu Bohaterów Nysy 2/3,

10.06.11- kongres Odnowy Wsi w Krzyżowej z udziałem członków gminy Wleń,

11-12.06.11 – odbył się samochodowy Rajd Karkonoski jako jeden z etapów mistrzostw Polski,
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11.06.11 – wyjazd na Międzynarodowy Turniej Tenisa w Czechach,

13.06.11 – odbywa się kontrola inwestycji gminnych.

Ad.6.
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej pani Grażyna Tomoń – odczytała sprawozdanie komisji

 z przeprowadzonej kontroli dotyczącej wydatkowania środków finansowych  klubów sportowych 
„Pogoń” Wleń i „Czarni” Strzyżowiec. ( załącznik nr 6 do nin. protokołu) ustosunkowując się do 
poszczególnych punktów.

Pani skarbnik Maria Gierczyk – wyjaśniła, że  osoba odpowiedzialna z władz klubu „Pogoń” Wleń 
została już poinformowane i sprawa jest w trakcie wyjaśniania.   W umowie o dotacje są zapisy 
które mówią o rozliczaniu do 31 stycznia następnego roku jednak postaramy się rozliczać w 
okresach  kwartalnych. 

Ad .7.
Przewodnicząca Rady pani Katarzyna Kotołowska odczytała:

− wnioski złożone przez członków Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 
Bezpieczeństwa skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Wleń oraz do Zarządu Powiatowego 
Dróg w sprawie usunięcia nieprawidłowości w zakresie stanu oznakowania oraz utrzymanie dróg 
gminnych i powiatowych na terenie gminy Wleń.

− Pismo mieszkańców ul. Chopina w sprawie nagminnych incydentów alkoholowych.

Radna Grażyna  Tomoń –  wystąpiła  z  prośbą o  oddelegowanie  pracownika  interwencyjnego do 
wykaszania poboczy dróg w Strzyżowcu , dokonywanie przeglądu i odnawiania przystanków PKS 
i zapytała czy będą wykonane planowane  remonty dróg.

Sekretarz  Marcin  Fluder  –  od  lipca  będą  zatrudnione  następne  osoby  do  prac  społecznie-
użytecznych, w sprawie dróg wyjaśnień  może udzielić pan Więcławski, prace na przystankach 
również będą poczynione.

Kierownik MGOPS Wleń pani Krystyna Karbowiak- osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-
użytecznych pracują po 40 godzin miesięcznie . Osoby te są kierowana do jednostek , które mogą 
zapewnić zakres prac i dozór nad tymi ludźmi oraz dopełnić  innych formalności wiążących się z tą 
formą zatrudnienia. 

Przewodnicząca Rady pani Katarzyna Kotołowska – odczytała pismo dyrektor Szkoły Podstawowej 
w  Pilchowicach   w  sprawie  otwarcia  dodatkowego  oddziału  przedszkolnego  przy  szkole  
w Pilchowicach oraz zwróciła uwagę na kolejne skargi mieszkańców Wlenia na działalność lokalu 
Metamorfoza.

Sekretarz  pan  Marcin  Fluder  –  skargi  wpływają  również  do  urzędu.  Właścicielka  otrzymała 
czasową koncesje na alkohol. W sytuacji braku reakcji ze strony właścicielki będą podjęte dalsze 
kroki.

Przewodnicząca Rady pani Katarzyna Kotołowska – wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 
obrady VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.

Protokołowała 
Bogusława Bieszczad                                                   Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń

                                                                                             /-/ Katarzyna Kotołowska
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