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

Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
            odbytej  dnia 20 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. 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 – 14 radnych

Obrady IX 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 IX 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 IX Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności miedzy sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wleń za 2010 rok i 

podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
1. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie 
mienia za 2010 rok.
2. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Wleń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
3. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy 
Wleń za 2010 rok i wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Komisje 
Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Wleń wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Wleń za 2010 rok.
5. Dyskusja
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 
2010 rok za 2010 rok.

7.Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2011-
2016
2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok.
3. w sprawie zmian w załączniku do uchwały nr 14/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń w 

1



sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.
4. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń szkół podstawowych i 
gimnazjów oraz określenia ich obwodów.
5. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych

8. Sprawy organizacyjne różne.

Ad.1. 
Zrealizowano.

Ad.2.
Pan Burmistrz  zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
Wniosek przegłosowana i przyjęto jednogłośnie.
 Po przyjęciu wniosku porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad IX Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności miedzy sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wleń za 2010 rok i 

podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
1. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie 
mienia za 2010 rok.
2. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Wleń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
3. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy 
Wleń za 2010 rok i wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Komisje 
Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Wleń wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Wleń za 2010 rok.
5. Dyskusja
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 
2010 rok za 2010 rok.

7.Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2011-
2016
2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok.
3. w sprawie zmian w załączniku do uchwały nr 14/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń w 
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.
4. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń szkół podstawowych i 
gimnazjów oraz określenia ich obwodów.
5. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych.

    6. w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
8. Sprawy organizacyjne różne.
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Ad.3.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr VIII/11 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 13 czerwca 2011r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4. 
Pan Burmistrz zdał sprawozdanie:
-trwają intensywne  prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Nielestnie.  Wykonawca chce je 
ukończyć przed planowanym terminem.
01.06.11- odbyła się „Wleńlandia” z okazji Dnia Dziecka;
01.06.11 – odbył się turniej piłkarski im. Konrada Łukasika w Strzyżowcu. Młodzi sportowcy 
zaprezentowali bardzo wysoki poziom. 
Zakończyła się kontrola inwestycji w Marczowie , która objęła budynek jak również infrastrukturę 

zewnętrzną. W dniu dzisiejszym został podpisany protokół pokontrolny, który nie zawierał 
żadnych uwag. Następnym krokiem będzie zwrot środków finansowych.

11.06.-12.06 – odbył się samochodowy Rajd Karkonoski. Nie było ofiar chociaż jeden z 
uczestniczących samochodów wpadł do jeziora w Pilchowicach.

18.06.11 -   odbyła się 12.  „Piknik Rodzinny” w Szkole Podstawowej w Pilchowicach. Impreza 
bardzo udana , integrująca lokalne społeczeństwo i przynosząca wiele radości zwłaszcza 
dzieciom.

Obecnie z funduszy popowodziowych  remontowany jest wiadukt w Marczowie, a za pozostałą 
kwotę zostanie wyremontowany odcinek drogi w Radomicach.

W najbliższym czasie ruszają prace remontowe na zamku

Ad.5.
Radny Stanisław Kwolik- zapytał o remont dachu na świetlicy w Nielestnie.

Radny Stanisław Mikulicz – zaapelował , aby przymusić starostwo do pilnego wykoszenia poboczy 
dróg, a także wycięcia krzaków i  zwisających  nad drogami gałęzi  .

Pan Burmistrz – z powodu awarii kosiarek  Powiatowy Rejon Dróg spóźnia się z pracami. Jako 
gmina chętnie byśmy zatrudnili na zlecenia do pracy posiadacza kosiarki rotacyjnej. 
W  kosztorysie  jest  ujęte  częściowe  przedłużenie  dachu  na  świetlicy  w  Nielestnie.  Całość 
stosunkowo  niedawno  była  remontowana  więc  dopiero  podczas  prac  okaże  się  czy  jest  taka 
konieczność.

Radny Stanisław Malinowski – zapytał o postęp w sprawie tzw.”zakaźnego” we Wleniu

Pani  Przewodnicząca  Rady -   z  informacji  uzyskanych  od  Kierownika  Rewiru  Dzielnicowego 
Policji we Wleniu, wynika, że melina została zlikwidowana.

Radny Waldemar Birulo – remont drogi w Modrzewiu został wykonany tylko częściowo. Zgłosił 
potrzebę  zamontowania  lustra  na  drodze  w Łupkach  naprzeciw leśniczówki  przy  wjeździe  do 
Ośrodka  Szkoleniowego .
Radny Zbigniew Lebiedź- należy usunąć cztery duże dziury w nawierzchni na drodze pomiędzy 
Radomicami  a  Pilchowicami  oraz  duży  ubytek  na  drodze  w  Radomicach  naprzeciw  remizy 
strażackiej powstały podczas ostatniego rajdu samochodowego..

Pan Burmistrz – oznajmił, że natychmiast będzie interweniował w kwestii omawianych dróg.
Radny  Grzegorz  Skrobuk  –  kiedy  zostaną  zabezpieczone  dziury  po  skradzionych  kratkach 
ściekowych.
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Pan Zdzisław Kostka Dyrektor  KZOM Wleń – już zostały zamówione nowe pokrywy i  w tym 
tygodniu już będą zamontowane.

Pani Przewodnicząca Rady zapytała o niewykaszanie roślin koło przepompowni w Nielestnie.

Pan  Zdzisław   Kostka  –  przerwa  w  koszeniu  spowodowana  jest  awaria  kosiarek,  które  nie 
wytrzymały obciążenia . Planujemy zakupić nową  kosę więc prace wkrótce ruszą.

Pani Iwona Kobierecka -  nadal nie ma kraty na studzience i czy są przewidziane prace na odcinku 
drogi przez osiedle Modrzewie oraz czy wieś  może liczyć  na pokrycie kosztów finansowych za 
wynajem koparki na wyrównanie działki  otrzymanej od gminy.

Pan Burmistrz – kratę należy wyspawać i założyć, jeśli środki finansowe pozwolą to remont drogi  
będzie przeprowadzony. Sołectwa bardzo rozsądnie wykorzystują przyznane im środki w ramach 
funduszu sołeckiego, na poważne przedsięwzięcia  , a nie na przejedzenie. Jeśli zabraknie środków 
z funduszu sołeckiego  to gmina postara się  pomóc.

Ad.6.1.
Pani Maria Gierczyk Skarbnik  umówiła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  komunalnego  za  2010  rok  (załącznik  nr  4  do 
nin.protokołu).  Uchwalony budżet na 2010 rok to dochody w wysokości 10.250.000 zł, wydatki w 
wysokości  15.250.000 zł  i  deficyt  budżetowy w wysokości  5.000.000 zł.  W trakcie  roku Rada 
Miasta i Gminy Wleń podjęła 10 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków. Po dokonaniu 
zmian   plan  dochodów   wynosił  11.818.393,71  zł.  zrealizowany  w  96,70%  tj.  na  kwotę 
11.427.840,59  zł.  Plan  wydatków  17.547.001,70  zł  –  zrealizowano  w  96,60%   w  wysokości 
16.950.221,01  zł.   Na  koniec  2010  r  zobowiązania  krótkoterminowe  wyniosły  640.039,41  zł, 
zobowiązania długoterminowe wyniosły 5.670.070,71 zł w tym na realizację programów 
i projektów z udziałem środków unijnych – 4.780.070,71 zł.

Ad.6.2.
 Pani Przewodnicząca Rady odczytała pozytywną  opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  we 
Wrocławiu  Zespół  w Jeleniej  Górze   o  przedłożonym przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Wleń 
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wleń  za 2010 rok.( załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Ad.6.3.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń pani Grażyna Tomoń  odczytała 
Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżety Miasta i Gmin Wleń za 2010 rok ( załącznik nr 6 
do nin.protokołu) oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Wleń (załącznik nr 7 do nin. protokołu).
Ad.6.4.
Pani  Przewodnicząca  Rady  odczytała  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we 
Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 2010 rok.(załącznik nr 8 do nin. 
protokołu)
Ad.6.5.
Pan Burmistrz Bogdan Mościcki  podziękował  pani  Skarbnik  Marii Gierczyk za bardzo dobrą  
i  ofiarna  pracę  ,  Radnym minionej  kadencji  za  współpracę  i  dobry  wybór  zadań  oraz  Radom 
Sołeckim  za  bardzo  rozsądne   wykorzystywanie  środków  z  funduszy  sołeckich.  Podsumował 
miniony rok, mówiąc o najważniejszych inwestycjach oraz pokrótce przedstawił plany na bieżący 
rok.
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Ad.6.6.
Przewodnicząca  Rady  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego za 2010 rok.
Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada  w  obecności  14  radnych  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę   w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2010 rok ( załącznik nr 9 do nin. protokołu).

Ad.6.7.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wleń za 2010 rok .
Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały . 

Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła  Uchwałę   w sprawie udzielania absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 2010 rok   ( załącznik nr 10 do nin.protokołu) .

Pan Burmistrz podziękował Radzie za jednogłośnie udzielenie absolutorium za 2010 rok.

Pani Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min. przerwy.
Po przerwie na obrady nie przybył radny Stanisław Malinowski.

Ad.7.1.
Pani  Skarbnik  Maria  Gierczyk –  wystąpiła  zmiana  wydatków  na  realizację   przedsięwzięć 
w MGOPS , który przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską 
w  latach  2009-2013  pt.”Pomagając  rodzinie  wspomagamy  społeczność  w  gminie  Wleń”. 
Dofinansowanie w tym roku wyniesie 96.971,67 zł. Urealniono wieloletnią prognozę finansową na 
2011 rok, która przewiduje spłatę pożyczek na kwotę 2.680.070,71 zł oraz spłatę  kredytu w kwocie  
90 tys.zł.

Przewodnicząca  Rady  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2011-2016 .
Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały . 
Za głosowało 12 radnych  wstrzymał się – 1 radny

Rada  w  obecności  13  radnych  większością  głosów   podjęła  Uchwałę   w  sprawie  zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2011-2016 . 
  ( załącznik nr 11 do nin.protokołu) .

Ad.7.2.
Pani Skarbnik Maria Gierczyk- zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 
96.971,67 zł co wynika z przystąpienia MGOPS Wleń do realizacji projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Pomagając  Rodzinie wzmacniamy społeczność w gminie Wleń”.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 129.929,29 zł z przeznaczeniem na zakup usług 
remontowo-konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem ruin zamku we Wleniu. Zmniejsza się 
rozchody  budżetu  w  kwocie  129.929,29  zł   co  jest  spowodowane  zmianą  planowanej  spłaty 
pożyczek  na  wyprzedzające  finansowanie  zadań  inwestycyjnych.  Pozostałe  zmiany  w  planie 
wydatków wynikają z przeniesienia wydatków między działami. Po zmianach plan dochodów to 
13.670.602,77 zł, plan wydatków to 11.065.567,14 zł.

Radny Andrzej Czapski z upoważnienia  Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
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Gospodarczego  odczytał  pozytywną  opinię  komisji  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  
w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały  w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.
Za głosowało 12 radnych  wstrzymał się – 1 radny
Rada w obecności 13 radnych większością głosów  podjęła Uchwałę  w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok. (załącznik nr 12 do nin. protokołu)

Ad.7.3.
Radca Prawny pan Roman Słomski  wyjaśnił,  że  proponowana zmiana w załączniku wynika ze 
zmiany ustawy.

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały  w sprawie zmian w załączniku 
do uchwały nr 14/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.

Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła  Uchwałę   w sprawie zmian w załączniku do 
uchwały nr 14/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.
(załącznik nr 13 do nin. protokołu)

Ad.7.4.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Wleń szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia ich obwodów.

Radna Grażyna Tomoń zapytała  czy podjęcie  takiej  uchwały wyklucza możliwość uczęszczania 
dzieci do innych szkół.
Radca Prawny pan Roman Słomski –odpowiedział, że nie pociąga to za sobą  takich konsekwencji.

Przewodnicząca  Rady   poddała  pod  głosowanie  podjęcie  uchwały   w  sprawie  ustalenia  sieci 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia ich 
obwodów.
Za głosowało10 radnych,  przeciw - 2 radnych , wstrzymał się – 1 radny

Rada w obecności  13 radnych większością  głosów  podjęła  Uchwałę w sprawie ustalenia  sieci 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia ich 
obwodów. ( załącznik nr 14 do nin. protokołu).
Ad.7.5.
Radca Prawny pan Roman Słomski zauważył w projekcie uchwały   błąd pisarski w postaci braku 
§3  o  treści  „  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia”.  Taki  zapis  należy  umieścić   
w uchwale.
Pan Burmistrz -  obecnie gmina dokłada bardzo dużo środków własnych do oświaty w tym do 
szkoły  w  Pilchowicach.  Szukanie  oszczędności  finansowych  w  Szkole  Podstawowej  
w  Pilchowicach   poskutkowało  połączeniem  klasy  drugiej  z  trzecią  oraz  likwidacją  etatu 
bibliotekarki.    Część  uzyskanych   oszczędności  będzie  można   przeznaczyć  na  otwarcie 
dodatkowego oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat.  Jeśli radni podejmą uchwałę  
o zatwierdzeniu sieci  oddziałów przedszkolnych, będziemy rozważać otwarcie takiego oddziału  
w  Pilchowicach  lecz  z  wykluczeniem  możliwości  dowozu  takich  małych  dzieci  autobusem 
szkolnym.
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Dyrektor  Szkoły Podstawowej  w Pilchowicach  pani  Elżbieta  Lackorzyńska  omówiła  dokładnie 
poczynione  dotychczas  oszczędności.  Poprzedni  rok  szkolny  to  226  zatwierdzonych  godzin 
dydaktycznych  na nowy rok szkolny zatwierdzono  185 godzin, oszczędność wynosi 41 godzi co w 
przeliczeniu na etaty nauczycielskie daje 2,27  etatu . Na nauczyciela do oddziału przedszkolnego 
zostanie  spożytkowany 1  etat  ,  a  pozostałe  1,27  etatu  pozostaje  oszczędnością  .  Budynek  już 
funkcjonuje, jest ogrzewany .  Pojawiła się propozycja  zmiany w projekcie ustawy oświatowej 
wspierająca  subwencją oświatowa również oddziały przedszkolne.  Szkoła posiada nowoczesny 
plac  zabaw,  piękną  salę  zabaw,  odremontowaną  stołówkę   serwującą  pełne  posiłki.  Po  stronie 
zysków pozostają  dzieci, które z tego  skorzystają  i odniosą  wymierne korzyści.

Przewodniczący Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Spraw Społecznych,  Kultury  i  Sportu  pan  Maciej 
Rybiełek odczytał pozytywna opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Wleń przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przewodnicząca Rady odczytała i   poddała pod głosowanie podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia 
sieci  prowadzonych  przez  Miasto  i  Gminę  Wleń  przedszkoli  i oddziałów  przedszkolnych  w 
szkołach podstawowych.
 Za  głosowało – 11 radnych, przeciw – 2 radnych,  wstrzymał się – 1 radny
Rada w obecności 13 radnych większością  głosów  podjęła  Uchwałę  w sprawie ustalenia  sieci 
prowadzonych przez Miasto i  Gminę Wleń przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. ( załącznik nr 15 do nin. protokołu).

Ad.7.6.
Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Bezpieczeństwa  pan  Zbigniew 
Lebiedź  odczytał pozytywną  opinię  komisji do projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu 
dzierżawy nieruchomości.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały  dodając w § 1:  „ na 3 lata” .
Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie podjęcie uchwały  w sprawie przedłużenia terminu 
dzierżawy nieruchomości.

Rada w obecności  13  radnych jednogłośnie  podjęła  Uchwałę   w sprawie  przedłużenia  terminu 
dzierżawy nieruchomości.( załącznik nr 16 do nin. protokołu)

Ad.8.
Przewodnicząca  Rady odczytała  pismo Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Pilchowicach w sprawie 
dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 50 tys.zł.
(załącznik nr 17 do nin. protokołu).

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

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy  Wleń
Bogusława Bieszczad                                                               /-/ Katarzyna Kotołowska
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