
  
               P R O T O K Ó Ł   Nr  III/14      
         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 

             dnia  29 grudnia 2014
w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu

Początek obrad godz. 12.00
W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miasta i Gminy Wleń – wg listy obecności / zał. nr 1/
2. Sołtysi Gminy Wleń – wg listy obecności  /zał. nr 2/
3. Przedstawiciele zakładów pracy – wg listy obecności / zał. nr 3/
4. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń Pan Artur Zych
5. Skarbnik Miasta i Gminy Wleń Pani Maria Gierczyk

Ustawowy skład Rady – 15 radnych

W obradach uczestniczyło 14 Radnych-  nieobecna Radna Anna Zając

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

Pani Przewodnicząca Rady po powitaniu wszystkich przybyłych   otworzyła obrady,  stwierdzając 
na podstawie  listy obecności, że jest wymagane quorum do podejmowania decyzji.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek  obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad trzeciej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
3. Przyjęcie protokołu z czterdziestej czwartej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
5. Przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwał:

1)  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 r.
2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń,
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości,
4)  w sprawie  wyrażenia  zgody na  sprzedaż  działki  gruntu  nr  102/7  o  pow.  0,0018  ha  
położonej w    miejscowości Wleń obręb II.

9. Sprawy różne.

Ad.2.   
Pani  Przewodnicząca  Rady  zgłosiła  zmianę  do  porządku  obrad  poprzez  przyjęcie  uchwały  
w sprawie uzupełnienia składu komisji stałych Rady Miasta i Gminy Wleń.
Zmianę do porządku przyjęto  większością głosów.

Ad.3.
Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie  protokołu z czterdziestej  czwartej 
sesji Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 10.11.2014r.
„za” - 11 Radnych,  „przeciw”-0  , „wstrzymało się” - 3 Radnych: Marek Dral, Jacek Gładysz , 
Wojciech Świętochowski
Protokół został przyjęty większością głosów.



Ad.4.
Pani  Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  przyjęcie  protokołu z  pierwszej  sesji  Rady 
Miasta i Gminy Wleń z dnia 01 .12.2014r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5.

Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 08.12.2014r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.6.
Pan Burmistrz złożył sprawozdanie z wydarzeń między sesjami:

 został ogłoszony konkurs na sekretarza Miasta i Gminy Wleń
 rozpoczęto proces zbierania ofert na redagowanie strony BIP
 planuje się zmianę strony  internetowej gminy ,
  powstał  plan przeniesienia siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we 

Wleniu do budynku biurowego po zlikwidowanym  KZOM we Wleniu, pomieszczenia po 
MGOPS zostaną przeznaczone na mieszkania komunalne lub na sprzedaż,

 podjęto eksperymentalną zmianę  gminnego oświetlenia na ledowe,
 prowadzone są rozmowy w kurii w sprawie wykupienia od kościoła budynku w Marczowie 

z przeznaczeniem na mieszkania dla pogorzelców 
Radny Tomasz  Buciak zapytał jaki będzie czas realizacji zmian w oświetleniu.
Radny  Wojciech  Świętochowski  zapytał  czy  tylko  będą  wymieniane  dotychczasowe  punkty 
oświetleniowe czy też tworzone nowe.
Pan  Burmistrz  odpowiedział  ,  że  zakres  zmian  będzie  uwarunkowany  kosztami.  Jeśli  finanse 
pozwolą zostaną wymienione stare punkty i utworzone nowe.
Radna Zofia Bielat zgłosiła pilną potrzebę  zamontowania oświetlenia na placu zabaw na osiedlu 
koło OKSiT.

Ad.7.
Radny Jacek Gładysz złożył wniosek , aby Komisja Rewizyjna rozpatrując skargi na posiedzenie 
zapraszała obie strony czyli skarżącego i oskarżanego.
Pani Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że dotychczas komisja tak czyniła.
Radny Jacek Gładysz  przytoczył przykłady   nielogicznych zapisów w obowiązującym Statucie 
Miasta i Gminy Wleń i zaproponował dokonanie zmian.
Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że już wcześniej była zgłaszana potrzeba zmian w  statucie, 
ale dotychczas nikt nie rozpoczął tego procesu.
Radna Wiesława Białucka zwróciła się o interwencję w sprawie wyremontowania uszkodzonego 
dachu na budynku świetlicy w Marczowie.
Ad.8.1.
Pani Skarbnik omówiła  zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok.
Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego do projektu uchwały i wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie.
Za głosowało 14 Radnych

Rada  w  obecności  14  Radnych  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.



Ad.8.2.
Radny Jacek Gładysz przedstawił wyniki przeprowadzonej przez siebie ankiety wśród mieszkańców 
gminy w sprawie  wynagrodzenia  miesięcznego dla  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Wleń   i  złożył 
wniosek, aby wynagrodzenie zasadnicze było niższe od pobieranego przez poprzedniego Burmistrza 
o 200 zł
Radny  Zbigniew  Lebiedź  złożył  wniosek,  aby  pod  głosowanie  poddać  wynagrodzenie 
zaproponowane przez Komisję Budżetu  w kwocie jaką otrzymywał poprzedni burmistrz.
Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Jacka Gładysza.
„Za”  głosowało 3 Radnych, „przeciw” – 11 Radnych
Wniosek odrzucono większością głosów.
Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie   wynagrodzenie zasadnicze 5.000 zł, dodatek 
funkcyjny  w  kwocie  1.600  zł,  dodatek  specjalny  w  wysokości  30%  oraz  dodatek  stażowy  w 
wysokości 20% , pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
„Za”  głosowało  11  Radnych,  „przeciw”  3  Radnych:  Tomasz  Buciak,  Jacek  Gładysz,  Wojciech 
Świętochowski. „wstrzymał się” - 0
Rada  w  obecności  14  Radnych  –   większością  głosów   podjęła  uchwałę  w  sprawie  ustalenia 
wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń .

Ad.8.3.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła   opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa
i Bezpieczeństwa o przedłużenie terminu dzierżawy na okres trzech lat  i  wobec braku dyskusji 
poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.
„Za” głosowało 13 radnych, „przeciw” - 0  „wstrzymał się” Radny Jacek Gładysz
Rada w obecności 14 Radnych –  większością głosów  podjęła uchwałę w  sprawie wyrażenia zgody 
na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości na trzy lata 

Ad.8.4.
Pani  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa do projektu uchwały i wobec braku dyskusji poddała pod głosowanie 
podjęcie uchwały.
„Za”  głosowało 13 Radnych, „przeciw” - 0 , „wstrzymał się” Radny Jacek Gładysz.

Rada w obecności 14  Radnych –  większością głosów  podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż działki gruntu nr 102/7 o pow. 0,0018 ha położonej w    miejscowości Wleń obręb II 
( załącznik nr  3 do nin. protokołu).

Ad.8.5.
Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały  w sprawie  uzupełnienia składu  Komisji 
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego o Radnego Zbigniewa Berdzika oraz składu Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa o Radnego Zbigniewa Berdzika.
Pani Przewodnicząca Rady poddała pod glosowanie przedstawiony projekt uchwały.
„Za” głosowało 13 Radnych, „przeciw” - 0 , „ wstrzymał się” Radny Jacek Gładysz
Rada w obecności 14 Radnych –  większością głosów  podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia 
składu komisji stałych Rady Miasta i Gminy Wleń .
Ad.9.
Radna  Agata  Hołdowicz  złożyła  wniosek   w  sprawie   organizowania  sesji  Rady w godzinach 
popołudniowych
Radny Zbigniew Lebiedź  wyjaśnił,  że  na  posiedzenia  zaprasza  się  różnych gości,  specjalistów, 
którzy niechętnie będą uczestniczyć w sesjach poza swoim  czasem pracy.
Pan  Burmistrz  powiedział,  że  trzeba  wypracować  kompromis,  a  sesje  powinny  odbywać  się  
w czasie dogodnym dla mieszkańców.



Pani  Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  wniosek  ,  aby  posiedzenia  sesji  odbywały  się  
w czwartki o godzinie 14-tej.
„Za” głosowało 12 Radnych, „przeciw” Radna Agata Hołdowicz, „wstrzymał się” Radny Marek 
Koczarski
Wniosek został przyjęty większością głosów.
Pani Przewodnicząca Rady  przedstawiła prośbę mieszkańców wsi, aby podczas ferii zimowych 
OKSiT  Wleń prowadził zajęcia dla dzieci również w świetlicach wiejskich.
Pan Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie są prowadzone rozmowy z Dyrektorem OKSiT .
Pani Przewodnicząca Rady – Pan Burmistrz zaproponował, aby podczas sesji przywrócić możliwość 
zabierania głosu przez mieszkańców gminy.
Radny Marek Koczarski  powiedział,  że  jest  inicjatywa,  aby w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
radni spotykali się z wyborcami.
Pan Burmistrz  – jestem dostępny dla  mieszkańców o  każdej  porze.  Aby ułatwić  kontakt  urząd 
będzie pracował w poniedziałki do godziny 17-tej.
Radny  Zbigniew  Berdzik  powiedział,  że  dopuszczenie  do  dyskusji  podczas  sesji  wszystkich 
chętnych  mieszkańców  będzie  wprowadzało  podczas  obrad   zamieszanie.  Mieszkańcy  powinni 
swoje sprawi zgłaszać radnym.
Radny Wojciech Świętochowski poparł pomysł udzielania głosu mieszkańcom. 
Radny Zbigniew Lebiedź podkreślił, że radni powinni słuchać swoich wyborców i ich problemy 
przedstawiać na sesji.
Radny  Jacek  Gładysz  –  argument,  że  duża  liczba  mieszkańców  uczestniczących  w  sesji  może 
zaburzyć obrady jest nieuzasadniony. Zapis statutu mówi, że prowadzący sesję może udzielić głosu 
i również głos  odebrać.
Radca Prawny Pan Roman Słomski wyjaśnił, że Radni spotykają się na sesji, aby załatwić bardzo 
ważne sprawy między innymi aby  podjąć uchwały. Mieszkańcy powinni wykazać się szacunkiem 
dla Radnych i prowadzącej obrady Przewodniczącej i nie zaburzać obrad poprzez dyskusje i pytania 
w  trakcie  procedowania  ,  co  niejednokrotnie  miało  miejsce  w  przeszłości.  Nic  nie  stoi  na 
przeszkodzie  ,  aby   na  koniec  sesji  w punkcie  sprawy różne  mieszkańcy  zadawali   pytania  
i zgłaszali swoje problemy.
Pani Przewodnicząca Rady oznajmiła, że głos mieszkańcom podczas sesji będzie udzielany.
Radny Jacek Gładysz  odczytał  fragment  ustawy o usuwaniu materiałów wyborczych.  Ponieważ 
minął już przewidziany ustawą czas , a w niektórych  miejscach plakaty  wyborcze ciągle wiszą , 
Straż Miejska powinna interweniować i  nakładać kary pieniężne.
Radny  Marek  Dral  –  należy  upublicznić  informację  o  podmiotach  zajmujących  się  zimowym 
utrzymaniem dróg.
Pan Burmistrz złożył wszystkim życzenia noworoczne.

Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie trzeciej Sesji 
Rady Miasta i Gminy Wleń.

          Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Wleń
                  /-/
    Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad 


