
               P R O T O K Ó Ł   Nr  XXVIII/17     
 

  Posiedzenie odbyło się  dnia  23 lutego  2017 r. w godzinach  14.00 – 15.12
w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu  

Obrady  prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń Radna Katarzyna Kotołowska.    
W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miasta i Gminy Wleń
2. Sołtysi Gminy Wleń – wg listy obecności
3. Kierownicy  jednostek organizacyjnych gminy  wg listy obecności
4. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń Pan Artur Zych
5. Skarbnik Miasta i Gminy Wleń Pani Maria Gierczyk
6. Pani Agnieszka Marceluk - Inspektor ds. Oświaty 

Nieobecna Radna Wiesława Białucka

Ad.1.
Pani Przewodnicząca Rady po powitaniu wszystkich przybyłych otworzyła obrady stwierdzając,
że obecnych jest 14 Radnych , co oznacza, że   Rada może  podejmować prawomocne decyzje.

Ad.2.
Pani Przewodnicząca Rady odczytała porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXVIII sesji .
3. Przyjęcie protokołu z XXVII  Sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:

6.1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok.
6.2.  W sprawie  połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  we  

Wleniu z Wielospecjalistycznym Szpitalem - Samodzielnym Publicznym Zespołem 
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

6.3.  W  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do  
nowego ustroju szkolnego.

6.4. W sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wleń.
6.5. W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
6.6. W sprawie ustalenia ramowego planu pracy  Rady Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok. 
6.7. W sprawie  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy  

Wleń na 2017 rok.
7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady za 2016 rok.
8. Sprawy różne.

Ad.2.
Pani Przewodnicząca zgłosiła wniosek o przyjęcie do  porządku obrad  podjecie dwóch uchwał :

6.8 . W sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin „Kwisa”,
6.9 .W  sprawie  nabycia  na  rzecz  Gminy  Wleń  prawa  własności  nieruchomości 

zabudowanej.
Pani Przewodnicząca   poddała pod głosowanie  zmieniony  porządek obrad:
„za” głosowało 14 Radnych
Zmieniony porządek przyjęto jednogłośnie. 



Ad.3.
Pani  Przewodnicząca  Rady poddała  pod głosowanie  przyjecie  protokołu  z  dwudziestej  siódmej 
Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń, która odbyła się dnia 9 lutego 2017  roku.
„za” głosowało 13 Radnych, „przeciw”- 0 , „wstrzymał się”- Radna Anna Zając
Protokół przyjęto większością głosów.

Ad.4.
Pan Burmistrz przedstawił informację z działalności i wydarzeń między sesjami:

– mieszkańcy  Tarczyna  wyrazili  chęć  ,  aby  na  terenie  ich  miejscowości  powstał  park 
kulturowy.  Jest  to  prawny  sposób  na  zachowanie  terenu,  budynków  i  rozwiązań 
architektonicznych  w niezmienionej  formie,  co  oznacza  podporządkowanie  się  rygorom 
konserwatorskim. W projekcie uczestniczy  wydział architektury Politechniki Wrocławskiej, 
który  opracował  już  wstępne  założenia.  Powstała   grupa  inicjatywna,  która  podjęła 
działania.

– Odbyłem rozmowy na temat perspektyw zasilenia gminy w gaz ziemny. Możliwości w tym 
zakresie są ograniczone.

– Spotkałem się z doktorem Nocuniem w sprawie realizacji projektu o wartości około miliona 
złotych, na  zbudowania klastru zamków położonych na naszym terenie . W klaster weszły 
by cztery zamki położone na terenie Polski i jeden z terenu Czech. Takie rozwiązanie ma na 
celu promocję naszego obszaru.

– Odbyła  się  uroczystość  z  okazji  40-lecia   funkcjonowania  Domu  Pomocy  Społecznej  
w Nielestnie. Jednostka powstała na terenie ośrodka wojskowego. Doskonale wpisuje się
w nasze środowisko, dając pracę wielu mieszkańcom Gminy.

Ad.5.
Radny  Jacek  Gładysz  złożył  do  protokołu  wniosek,  aby  informacje  o  sesjach  zamieszczać  na 
Fecebooku z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie dzień przed posiedzeniem.
Radna Agata Hołdowicz złożyła do protokołu wniosek w sprawie naprawy drogi oraz nieświecącej 
latarni.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że latarnia znajduje się na terenie należącym do „Izer” i zwrócił się do 
Radnych, aby powstrzymali się ze składaniem wniosków w sprawie łatania dziur w drogach, gdyż 
są to sprawy oczywiste , które będą załatwiane, gdy poprawi się pogoda.
Radny Tomasz Buciak przypomniał, że na ulicy Skarpowej ciągle nie są dokonane naprawy przez 
firmę, która prowadziła inwestycję i zapytał o pole namiotowe we Wleniu.
Pan Burmistrz odpowiedział, że do naprawy ulicy zostanie skierowany pracownik brygady , a na 
teren pola namiotowego odbył się przetarg, lecz nie został rozstrzygnięty z powodu zbyt wysokiej  
kwoty.
Pan Waldemar Birulo sołtys Łupek zapytał o podłączenie do wodociągu w Łupkach.
Burmistrz  odpowiedział,  że  w  sprawach  dotyczących  wchodzenia  na  teren  prywatny  nie  ma 
oczywistych rozwiązań. Najlepszym sposobem będzie podłączenie się do ostatniego budynku na 
Lennie  i  pociągnięcie  rury do  Łupek.  Obecnie  rura  przebiega  przez  prywatne  grunty i  nie  ma 
jasności czyją jest własnością, gdyż nie ma odpowiednich zapisów w aktach notarialnych.
Pan  Andrzej  Sibilski  zapytał  kiedy  będą  montowane  instalacje   fotowoltaiczne  na  obiektach 
gminnych w Marczowie i czy będzie to skutkowało wyłączeniem z użytkowania świetlicy.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie będzie to kolidowało w pracy świetlicy , a na tym etapie realizacji  
projektu nie można określić dokładnego terminu.

Ad.6.1.
Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji   Budżetu,  Finansów  i  Rozwoju 
Gospodarczego  do projektu uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Miasta i  Gminy 
Wleń na 2017 rok.
Wobec braku pytań Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.
„Za” głosowało 14 Radnych,   „przeciw” - 0  ,     „wstrzymał się” - Radna Agata Hołdowicz



Rada w obecności 14 Radnych – większością głosów podjęła uchwałę  w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok.

Ad.6.2.
Pani Przewodnicząca przedstawiła pozytywną opinię wszystkich komisji stałych Rady do projektu 
uchwały w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu 
z  Wielospecjalistycznym Szpitalem -  Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki  Zdrowotnej  
w Zgorzelcu.
Radny Wojciech Świętochowski powiedział, że uprzedzając falę krytyki dotyczącej podjęcia przez 
Radę złej decyzji , przeprowadził konsultacje społeczne wśród mieszkańców Modrzewia, Tarczyna, 
Łupek i innych miejscowości. Mieszkańcy usłyszeli zagrożenia i korzyści związane z połączeniem 
ośrodka zdrowia we Wleniu z SPZOZ Zgorzelec. Wynik rozmów ukształtował się 95% do 5% co 
pokaże podczas głosowania nad uchwałą.
Pan  Burmistrz  wyjaśnił,  że  ostateczna  wersja  projektu  uchwały  zawiera  wcześniejsze  sugestie 
doktora  Romaniuka.  Dopracowano  zapis  odnośnie  zagospodarowania  pozostałych  w  ośrodku 
zdrowia  środków pieniężnych,  które  nie  będą  przekazane do Zgorzelca,   lecz  po  uzgodnieniu  
z Radą zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu  i przekazane w użyczenie. 
Radny Marek Dral zapytał czy jest zabezpieczony interes pracowników ośrodka zdrowia, interes 
Gminy i czy po upływie  np. 20-30 lat będzie można wypowiedzieć warunki porozumienia.
Pan Burmistrz odpowiedział, że interes prawny   jest chroniony poprzez zapisy w porozumieniu  
i w uchwale. Przy tak dużej zmianie, nie da się zapewnić stu procentowej gwarancji, chociaż ta 
forma wydaje się bardzo korzystna. Pomimo wielokrotnych apeli nikt nie przedstawił  innej, lepszej 
propozycji na ratowanie wleńskiej służby zdrowia.
Radna  Agata  Hołdowicz  powiedziała,  że  podjęcie  tak  ważnej  decyzji  powinno  być  poparte 
konkretnymi  dowodami.  W  uzasadnieniu  do  uchwały  brakuje  faktów,  liczb,  dat,  oceny  stanu 
faktycznego oraz przewidywanych korzyści  i  zagrożeń i  bardzo wielu  innych informacji,  które 
otrzymaliśmy jedynie w przekazach ustnych.  Radna wskazała na punkty uchwały,  które budzą 
wątpliwości.
Pan Burmistrz odpowiedział, że udostępnienie szczegółowych danych wskazanych  przez Radną ma 
uzasadnienie  wówczas,   gdyby  było  takie   zainteresowanie  .  I  tak  wiele  informacji  było 
przekazanych.  Podkreślił,  że  dla  ratowania  bezpieczeństwa  zdrowotnego  mieszkańców  gminy,
w dobie ogólnych zmian zachodzących w służbie zdrowia, nie ma czasu na odraczanie podjętych 
działań w kierunku reformy gminnego lecznictwa.
Radny Marek Koczarski powiedział, że uchwała i porozumienie są kwintesencją dotychczasowych 
rozmów, spotkań i uzgodnień i nie ma sensu tworzyć książek. Uchwała powinna być konkretnym 
dokumentem.
Radna Anna Zając zapytała dlaczego zaoszczędzone w SPZOZ Wleń 300 tysięcy złotych wcześniej 
nie zostało przeznaczone na sprzęt czy inny sposób polepszenia usług medycznych we Wleniu i na 
czym zostały one zaoszczędzone.
Pan  Burmistrz  powiedział,  że  z  kapitału  zapasowego  można  pokrywać  straty  i  być  może 
zaoszczędzone środki czekały na taki moment.
Radny  Jacek Gładysz  powiedział,  że  przeprowadził  rozmowę  z  wysoko  wykwalifikowanym 
ekonomistą,  który nakreślił sposób rozwiązania sytuacji  dokładnie taki jaki został podjęty przez 
Burmistrza.
Pan  Burmistrz  podkreślił,  że  WSSPOZ  Zgorzelec  pokazał  swoją  skuteczność  przejmując
i unowocześniając pięć ośrodków zdrowia,
Radny  Tomasz  Buciak  powiedział,  że  młodzi  mieszkańcy  Wlenia  rozważają  możliwość 
przenoszenia się do innych ośrodków,  jeśli we wleńskim nie nastąpią zmiany.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie połączenia 
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  we  Wleniu  z  Wielospecjalistycznym 
Szpitalem - Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
„Za” głosowało 11 Radnych,   „przeciw” - Radna Katarzyna Kotołowska, Radna Agata Hołdowicz, 



Radny Marek Dral ,     „wstrzymał się” - 0
Rada w obecności  14 Radnych –  większością  głosów podjęła  uchwałę  w sprawie połączenia 
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  we  Wleniu  z  Wielospecjalistycznym 
Szpitalem - Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
Ad.6.3.
Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji   Edukacji,  Zdrowia,  Spaw 
Społecznych, Kultury i Sportu do projektu uchwały w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że rodzice dzieci z Pilchowic poprosili o możliwość utrzymania nauczania 
w Pilchowicach jeszcze przez jeden rok dla jednego oddziału.
Wobec braku pytań Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.
„Za” głosowało 13 Radnych,   „przeciw” - 0  ,     „wstrzymał się” - Radna Agata Hołdowicz
Rada  w  obecności  14  Radnych  –   większością  głosów  podjęła  uchwałę   w  sprawie  projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Ad.6.4.
Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji   Edukacji,  Zdrowia,  Spaw 
Społecznych,  Kultury  i  Sportu  do  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wleń.
Pani Agnieszka Marceluk zgłosiła autopoprawkę do projektu poprzez dopisanie w tytule uchwały 
słowa „planu”
Wobec braku pytań Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.
„Za” głosowało 14 Radnych,   „przeciw” - 0  ,     „wstrzymał się” - 0
Rada w obecności 14 Radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wleń.

Ad 6.5
Pani Przewodnicząca przedstawiła pozytywną opinię Komisji  Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa 
i  Bezpieczeństwa  do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu 
dzierżawy nieruchomości.
Wobec braku pytań Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.
„Za” głosowało 14 Radnych,   „przeciw” - 0  ,     „wstrzymał się” - 0
Rada w obecności 14 Radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
Ad 6.6.
Wobec braku pytań Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie  przedłożony projekt uchwały  
w sprawie ustalenia ramowego planu pracy  Rady Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok.
„Za” głosowało 14 Radnych,   „przeciw” - 0  ,     „wstrzymał się” - 0
Rada w obecności 14 Radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie ustalenia ramowego 
planu pracy  Rady Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok.
Ad.6.7.
Wobec braku pytań Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie  przedłożony projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń na 2017 
rok.
„Za” głosowało 14 Radnych,   „przeciw” - 0  ,     „wstrzymał się” - 0
Rada w obecności 14 Radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok.
Ad.6.8.
Radna  Agata  Hołdowicz  zwróciła  uwagę  na  błąd  w   zapisie   dotyczącym  podstawy  prawnej 
przedłożonego projektu uchwały .
Wobec braku dyskusji Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin „Kwisa”



„Za” głosowało 11 Radnych,   „przeciw” - 0  ,     „wstrzymał się” - Radna Agata Hołdowicz, Radny 
Marek Dral i Radny Jacek Gładysz
Rada w obecności 14 Radnych – większością głosów podjęła uchwałę  w sprawie przyjęcia Statutu 
Związku Gmin „Kwisa”.

Ad.6.9.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że Gmina jest zainteresowana przejęciem Basztowej. Należało poszukać 
sposobu, aby przystępując do licytacji nie ujawniać kwot. Ta uchwała daje takie  możliwość.
Wobec braku pytań  Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie  przedłożony projekt uchwały
w sprawie  nabycia na rzecz Gminy Wleń prawa własności nieruchomości zabudowanej
„Za” głosowało 14  Radnych,   „przeciw” - 0  ,     „wstrzymał się” - 0
Rada w obecności 14 Radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie  nabycia na rzecz Gminy 
Wleń prawa własności nieruchomości zabudowanej
Ad.8.
Pani  Agnieszka Marceluk zgłosiła  prośbę,  aby nanieść poprawki do dwóch uchwał.  W sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego  ustroju  szkolnego
w paragrafie  5 należy dopisać „  z dniem 1 września 2017 r”.  W sprawie ustalenia  planu sieci 
publicznych  przedszkoli  prowadzonych  przez  Gminę  Wleń  poprzez  dopisanie  w  paragrafie
4 „ z dniem 1 września 2017 r”.
Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o reasumpcję głosowania.
„Za” głosowało 14  Radnych,   „przeciw” - 0  ,     „wstrzymał się” - 0
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Pani  Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  poprawioną  uchwałę  w  sprawie  projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
„Za” głosowało 14 Radnych,   „przeciw” - 0  ,     „wstrzymał się” - 0
Rada w obecności 14 Radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmienioną uchwałę w sprawie  ustalenia planu sieci 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wleń.
„Za” głosowało 14 Radnych,   „przeciw” - 0  ,     „wstrzymał się” - 0
Rada w obecności 14 Radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie  ustalenia planu sieci 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wleń

Wobec wyczerpania porządku  Pani Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady dwudziestej ósmej 
Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
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