PROTOKÓŁ NR III/06
III sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 19 grudnia
2006 r. w Sali Rajców Ratusza – Rynek 41, II p. pod przewodnictwem
radnego Bolesława Nowaka – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

Sesję rozpoczęto o godz. 9.00
Sesję zakończono o godz. 11.30

Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 19 radnych

Ponadto w sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piotr Roman
- Prezydent Miasta
Kazimiera Popławska
- Z-ca Prezydenta Miasta
Jerzy Zieliński
- Sekretarz Miasta
Mirosława Mitek
- Skarbnik Miasta
Krystyna Miadziołko
- Radca Prawny Urzędu Miasta
Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej, organizacji społecznych
i politycznych oraz goście III sesji
7. Prasa i Telewizja Lokalna „Azart-Sat” w Bolesławcu

(Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2)

W związku z nieobecnością Przewodniczącej Rady Miasta
prowadzący sesję Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bolesław Nowak
zawnioskował, aby Rada Miasta na podstawie § 35 Statutu Miasta Bolesławiec,
powołała spośród radnych Sekretarza obrad, któremu Wiceprzewodniczący
Rady powierzył prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych
wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz
wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
Na Sekretarza obrad Rada Miasta wybrała radnego Jana Jasiukiewicza.
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Przebieg sesji:
Ad 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad III sesji.
Ustalony
porządek
obrad
III
w zawiadomieniach, w terminie ustawowym.

sesji

radni

otrzymali

Radny Józef Pokładek zaproponował, aby z ustalonego porządku obrad
wykreślić pkt 7.3., tj. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/58/03
Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie organizacji
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie porządek
obrad i stwierdził, że Rada Miasta przyjęła porządek obrad III sesji,
z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany - jednogłośnie, tj. 19 „za”,
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad III sesji.
3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na II
sesji w dniu 4 grudnia 2006 r.
5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
5.2. Przewodniczącej Rady Miasta o ważniejszych działaniach
podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Projekty uchwał Rady Miasta:
7.1. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów do tego uprawnionych,
7.2. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
7.3. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/476/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta
Bolesławiec,
7.4. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Bolesławiec,
7.5. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta
Bolesławiec na 2007 rok,
7.6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Bolesławiec na 2007 rok,
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7.7. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na okres 2007
roku.
8. Sprawy organizacyjne:
8.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Ad 3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miasta.
Zgodnie ze Statutem Miasta Bolesławiec protokół II sesji
Rady Miasta odbytej w dniu 4 grudnia 2006 r., był wyłożony do wglądu
w Referacie Organów Gminy Miejskiej – oraz w czasie obecnej sesji.
Protokół II sesji Rady Miasta odbytej w dniu 4 grudnia 2006 r.
został przyjęty bez zmian i poprawek.
Ad 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec
podjętych na II sesji w dniu 4 grudnia 2006 r.
Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją,
w terminie statutowym.
W/w sprawozdanie Rada Miasta przyjęła jednogłośnie, tj. 19 głosami
„za”, do akceptującej wiadomości.
SPRAWOZDANIE – zał. nr 3

Ad 5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
Na w/w temat zabrał głos Prezydent Miasta Piotr Roman.

INFORMACJA – zał. nr 4
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W dyskusji udział wzięli:
Radna Irena Dul poprosiła o wyjaśnienie na czym polegała zmiana
w składzie osobowym Rady Nadzorczej MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.
Ponadto radna spytała, czy kwota 104 tys. zł, przeznaczona na dożywianie,
obejmuje dożywianie tylko dzieci, czy również dorosłych.
Na pierwsze pytanie odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta Piotr Roman,
który poinformował, że z Rady Nadzorczej MZGK Sp. z o.o. odwołana została
Pani Samoszyńska, na której miejsce powołano Pana Tomasza Weigta.
Z kolei do tematu dożywiania odniosła się Naczelnik Wydz. SP Krystyna
Boratyńska, wyjaśniając, że kwota 104 tys. zł przeznaczona jest na dożywianie
zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada w/w informację
przyjęła do akceptującej wiadomości.

5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
Powyższą informację przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który
poinformował, że:
- Przewodnicząca Rady Miasta skierowała pod dzisiejsze obrady Wysokiej Rady
cztery projekty uchwał Rady Miasta:
1) w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Bolesławiec,
2) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta
Bolesławiec na 2007 rok,
3) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Bolesławiec na 2007 rok,
4) w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na okres 2007
roku;
- w dniu 12 grudnia br. odbyło się szkolenie radnych „Funkcjonowanie rady
gminy”, w którym udział wzięło 18 radnych;
- wszyscy radni złożyli oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej
przez małżonka wykonywanej na terenie miasta Bolesławiec w terminie
ustawowym do dnia 12 grudnia br. Przewodnicząca Rady Miasta wysłała swoje
oświadczenie do Wojewody Dolnośląskiego. Radna Małgorzata Goleńska
składa w/w oświadczenie do dnia 4 stycznia 2007 r.;
- Przewodniczący Klubu Radnych PiS skierował na ręce Przewodniczącej Rady
Miasta pismo dotyczące wstąpienia radnej Małgorzaty Goleńskiej w skład tego
Klubu.
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada w/w informację
przyjęła do akceptującej wiadomości.

Ad 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał, że zgodnie z § 40
Statutu Miasta Bolesławiec interpelacje, zapytania i wnioski radnych winny być
składane na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w formie pisemnej.
Do Referatu Organów Gminy Miejskiej nie wpłynęły pisemne
interpelacje.

6.1. radny Bogusław Nowak
6.1.1. w imieniu klubu Radnych Platformy Obywatelskiej składam interpelację
dotyczącą obecnego stanu zaawansowania rozmów z potencjalnym inwestorem
– firmą JVC. 17 listopada 2006 r., na dziesięć dni przed drugą turą wyborów
prezydenckich, lokalne i regionalne media podały, że: „japoński producent
monitorów – firma JVC, wybuduje pod Bolesławcem fabrykę, w której
zatrudnienie znajdzie ok. 1000 osób. W budowę i rozwój fabryki telewizorów
ciekłokrystalicznych japoński koncern zamierza zainwestować ok. sto milionów
dolarów. Prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz przedstawiciele JVC podpisali
już wstępną umowę dotyczącą inwestycji. Szczegóły nie są jednak znane.
Budowa fabryki ma się rozpocząć w pierwszym kwartale 2008 r., kompleks
powstanie w pobliżu autostrady A4. Firma RANDSTAD rozpoczęła już
rekrutację. Oferty pracy można znaleźć na portalu pracuj.pl” – źródła informacji
– portal internetowy bolec.info i bolesławiec.org.
W związku z powyższym mam do Pana Prezydenta dwa pytania:
- czy przy negocjacjach obowiązuje partnerów tajemnica handlowa? Jeżeli tak,
to kto bezpośrednio odpowiada za ujawnienie tajemnicy handlowej dotyczącej
szczegółów negocjacji z firmą JVC?
- jeżeli tajemnica handlowa w tym przypadku nie obowiązuje, to proszę Pana
Prezydenta o przedstawienie Radzie Miasta informacji na temat obecnego stanu
zaawansowania negocjacji, ewentualnych podpisanych umów i harmonogramu
inwestycji.

ZAŁĄCZNIK NR 5
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6.2. radny Cezariusz Rudyk
6.2.1. w związku z tym, że napływają do mnie bardzo niepokojące sygnały od
nauczycieli i dyrektorów szkół dotyczące szukania pozamerytorycznych
powodów do niepodpisywania z powiatem porozumienia w sprawie
współfinansowania zadania doskonalenia nauczycieli i wspierania uzdolnień
uczniów, proszę Pana Prezydenta o odpowiedź, kiedy zamierza Pan podpisać
zapisane w budżecie miasta na 2007 r. porozumienie z powiatem dotyczące
oświaty, dróg i wspólnych zadań? Pytanie zadaję w kontekście budżetu miasta
na 2007 r., w którym zapisane są kwoty na podpisanie porozumień.
Przypominam, że w czerwcu 2006 r. powiedział Pan na gali wręczenia nagród
laureatom konkursów powiatowych w obecności nauczycieli, dyrektorów szkół
i Pani kurator, że funkcjonowanie systemu wspierania uzdolnień, doradztwa
metodycznego i doskonalenia nauczycieli wypracowanego wspólnie
z powiatem jest jednym z największych osiągnięć kończącej się wówczas
kadencji. Jest dowodem na to, że porozumienie w sprawach ważnych jest
możliwe. Czy od tego czasu zmienił Pan zdanie? Stałoby się niedobrze, gdyby
na potencjalnym konflikcie między Panem a Starostwem Powiatowym stracili
najsłabsi, czyli uczniowie biorący udział w konkursach. Efektem
niepodpisywania porozumień będzie osłabienie systemu stypendialnego dla
zdolnych uczniów miasta, który napisałem razem z dyrektorami. Przygotowany
został nowy projekt porozumienia na 2007 r., który niebawem do Pana dotrze.

ZAŁĄCZNIK NR 6

6.3. radny Andrzej Czeczutka
6.3.1. wnioskuję o wyrównanie i utwardzenie drogi przy budynkach socjalnych
na ul. Kościuszki. Proszę także o zamontowanie wiaty przystankowej na tej
ulicy.
6.3.2. proszę o przybliżenie sprawy odłączenia ogrzewania i dopływu wody
w schronisku dla bezdomnych przy al. Tysiąclecia.

ZAŁĄCZNIK NR 7

6.4. radny Józef Pokładek
6.4.1. zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości pomalowania pasów na
ul. Kaszubskiej z prawej strony. Umożliwi to parkowanie samochodów.
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ZAŁĄCZNIK NR 8

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady

O godz. 1010 salę obrad opuścił radny Janusz Kozioł.

Ad 7. Projekty uchwał Rady Miasta:
7.1. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, odstąpić od referowania projektu uchwały.
Naczelnik Wydziału KO Grażyna Strzyżewska wniosła autopoprawkę do
projektu uchwały, która polegała na dopisaniu w § 5 ust. 1 zapisu: „na okres nie
dłuższy niż trzy miesiące”. Po zmianach ust. 1 § 5 brzmi: „W przypadkach
uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi osoby
i organy wymienione w § 3, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać
terminy spłaty całości lub części wierzytelności, na okres nie dłuższy niż
3 miesiące, lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty na
okres nie dłuższy niż 24 miesiące, a w przypadku gdy wierzytelność powstała
z tytułu najmu lokali mieszkalnych na okres do 48 miesięcy, licząc od dnia
wydania decyzji (zawarcia porozumienia).”
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego
uprawnionych wraz z autopoprawką.
UCHWAŁA NR III/16/06 – zał. nr 9
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7.2. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 10 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących się”, odstąpić od referowania tego oraz wszystkich kolejnych
projektów uchwał, z wyjątkiem przedstawienia ewentualnych zmian.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie
zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata
2007 – 2011.
UCHWAŁA NR III/17/06 – zał. nr 10

7.3. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/476/06 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta
Bolesławiec,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie zmiany Uchwały Nr L/476/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28
czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Bolesławiec.

UCHWAŁA NR III/18/06 – zał. nr 11

7.4. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Bolesławiec,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Radny Cezariusz Rudyk poprosił o wyjaśnienie trybu wyboru
Przewodniczącego Komisji Statutowej.
Wyjaśnień udzielił Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński, informując, że
zgodnie ze Statutem Miasta Bolesławiec Przewodniczących Komisji wybiera
Rada Miasta i odnosi się to zarówno do komisji stałych, jak i doraźnych.
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Zdaniem radnego Huberta Prabuckiego Rada Miasta powinna powołać
Komisję Statutową, która następnie ze swojego grona wybierze
Przewodniczącego.
Radny Józef Pokładek poprosił o 5 minut przerwy celem zorganizowania
spotkania Przewodniczących Klubów Radnych z Wiceprzewodniczącym Rady
Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Miasta przedstawił kandydatury
na członków Komisji Statutowej (Stanisław Andrusieczko, Jan Jasiukiewicz,
Józef Pokładek, Hubert Prabucki, Cezariusz Rudyk). Na Przewodniczącego
Komisji Statutowej zaproponował radnego Józefa Pokładka.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński wyjaśnił, że Wiceprzewodniczący Rady
Miasta jako projektodawca uchwały dokonał konkretyzacji uchwały
blankietowej.
Radny Cezariusz Rudyk poprosił o 5 minut przerwy.
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady

Radna Ewa Ołenicz – Bernacka, w imieniu Klubu Radnych PO,
zaproponowała, aby skład osobowy Komisji Statutowej oraz jej
Przewodniczącego powołać dwiema osobnymi uchwałami.
Do powyższego ustosunkowała się Radca Prawny Krystyna Miadziołko,
wyjaśniając, że zgłoszony został tylko jeden projekt uchwały. Jeżeli Klub
Radnych PO ma inne propozycje, to musiałby zgłosić kolejny projekt uchwały.
Radna Ewa Ołenicz – Bernacka nie zgodziła się z wypowiedzią Radcy
Prawnego. Przypomniała, że na poprzedniej sesji, gdy powoływano
poszczególne Komisje stałe, Przewodnicząca Rady Miasta podjęła decyzję
o powołaniu ich składów osobowych i Przewodniczących dwiema odrębnymi
uchwałami.
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta zauważył, że on przedstawił swój
projekt uchwały.
Radna Ewa Ołenicz – Bernacka zwróciła uwagę, że należałoby
postępować według stałych zasad.
Radny Stanisław Andrusieczko zaproponował, aby omawiany projekt
uchwały przełożyć na kolejną sesję Rady Miasta.
Radny Józef Pokładek przypomniał, że projekt ten został pozytywnie
zaopiniowany przez wszystkie Komisje stałe.
Radna Irena Dul zwróciła uwagę na fakt, że na posiedzeniach Komisji nie
były jeszcze znane nazwiska kandydatów na członków i Przewodniczącego
Komisji Statutowej.
Radny Jarosław Kowalski stwierdził, że można przecież zgłosić innych
kandydatów.
Z kolei radny Hubert Prabucki zaznaczył, że na posiedzeniach Komisji
wyrażono wolę powołania Komisji Statutowej. Zauważył, że skoro odbyło się
spotkanie Przewodniczących Klubów Radnych z Wiceprzewodniczącym Rady
Miasta to wszystko powinno być już uzgodnione. Zdaniem radnego Rada Miasta
powinna przyjąć omawiany projekt uchwały podczas obecnej sesji celem
przyspieszenia powołania drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Radny Cezariusz Rudyk, w imieniu Klubów Radnych PO, wycofał
wniosek dotyczący podziału na dwa osobne projekty uchwał.
Radny Jarosław Kowalski zauważył, że skoro nie ma zastrzeżeń do składu
osobowego Komisji, lecz do osoby Przewodniczącego, to Klub Radnych PO
może zgłosić kandydaturę na to stanowisko i w takiej formie projekt uchwały
zostanie poddany pod głosowanie.
Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński zgodził się z powyższym stanowiskiem.
Zwrócił jednak uwagę, że wybór Przewodniczącego Komisji Statutowej musi
nastąpić spośród pięciu członków Komisji.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
wniosek radnego Stanisława Andrusieczko dotyczący przełożenia powyższego
projektu uchwały na kolejną sesję Rady Miasta.
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Rada Miasta większością głosów, tj. 15 głosami „przeciw”, przy 2 głosach
„za” i 1 głosie „wstrzymującym się”, odrzuciła wniosek radnego Stanisława
Andrusieczko.
W dalszej części obrad radny Andrzej Czeczutka zgłosił kandydaturę
radnego Cezariusza Rudyka na Przewodniczącego Komisji Statutowej.
Radny Cezariusz Rudyk wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Krzysztof Pieszko zgłosił kandydaturę radnego Jana Jasiukiewicza
na Przewodniczącego Komisji Statutowej.
Radny Jan Jasiukiewicz nie wyraził zgody na kandydowanie.
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie projekt uchwały, wymieniając skład osobowy Komisji Statutowej
oraz nazwisko radnego Cezariusza Rudyka jako Przewodniczącego Komisji
Statutowej.
Rada Miasta większością głosów, tj. 11 głosami „przeciw”, przy 7 głosach
„za”, odrzuciła projekt uchwały w wyżej przedstawionej formie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
projekt uchwały, wymieniając skład osobowy Komisji Statutowej oraz nazwisko
radnego Józefa Pokładka jako Przewodniczącego Komisji Statutowej.
Rada Miasta większością głosów, tj. 11 głosami za”, przy 7 głosach
„przeciw”, przyjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady
Miasta Bolesławiec.

UCHWAŁA NR III/19/06 – zał. nr 12

7.5. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta
Bolesławiec na 2007 rok,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2007
rok.
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UCHWAŁA NR III/20/06 – zał. nr 13

7.6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Bolesławiec na 2007 rok,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na
2007 rok.
UCHWAŁA NR III/21/06 – zał. nr 14

7.7. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na okres
2007 roku.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że zgodnie z art. 4’ ust.
2 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
gmina ma obowiązek uchwalić Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W związku z tym Wiceprzewodniczący
zaproponował, aby dopisać do planu pracy Rady Miasta na miesiąc styczeń
2007 r. przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2007.
Radny Hubert Prabucki wystąpił z wnioskiem, aby jeden z tematów
grudniowych, tj. „Uchwalenie planu pracy Rady Miasta na rok 2008” przenieść
na miesiąc listopad.
Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Miasta
Bolesławiec Rada Miasta przyjmuje plan pracy na ostatniej sesji w roku
poprzedzającym rok objęty planem.
W związku z powyższym radny Hubert Prabucki wycofał swój wniosek.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie
ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na okres 2007 roku wraz
z wniesioną zmianą.
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UCHWAŁA NR III/22/06 – zał. nr 15

Ad 8. Sprawy organizacyjne:
8.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bolesław Nowak przypomniał
radnym, że do dnia 27 grudnia 2006 r. należy złożyć oświadczenie majątkowe
w 2 egzemplarzach wraz 2 kopiami PIT za 2005 r. Radna Małgorzata Goleńska do dnia 4 stycznia 2007 r.
Poinformował, że zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
niezłożenie powyższego oświadczenia, powoduje wygaśnięcie mandatu
radnego.
Ponadto Wiceprzewodniczący Rady poprosił radnych o przekazywanie do
Referatu Organów Gminy Miejskiej (p. 121) swoich fotografii (format taki, jak
do dowodu osobistego) niezbędnych do wykonania legitymacji radnego.
Na zakończenie poinformował, że kolejna sesja Rady Miasta Bolesławiec
odbędzie się 29 grudnia br. i będzie to sesja budżetowa, zwołana na wniosek
Prezydenta Miasta w ustawowym terminie.

Ad 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Prezydent Miasta Piotr Roman
6.1.1. dot. rozmów z firmą JVC – pierwszy artykuł, który spowodował lawinę
medialną, ukazał się w „Gazecie Wyborczej”. Źródło informacji nie pochodziło
z Urzędu Miasta, ponieważ redaktorowi, który do mnie dzwonił, odpowiadałem,
że na ten temat nie mogę nic powiedzieć. Pan redaktor miał bardzo dużo
informacji z Warszawy, najprawdopodobniej z Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych. Informacje, które pojawiły się w „Gazecie
Wyborczej” i były powielane przez różne media pochodziły od państwowej
instytucji zajmującej się negocjacjami z wieloma inwestorami. Mogę powtórzyć,
że są prowadzone negocjacje z czterema inwestorami (dwa z nich to inwestorzy
azjatyccy). Trudno dzisiaj powiedzieć, czy zakończą się one sukcesem,
ponieważ konkurencja jest spora. Dzisiaj jedziemy do Wojewody
Dolnośląskiego, aby wyjaśnić pewne rzeczy. Jest obawa, że Komisja Europejska
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w Brukseli może zablokować dalsze inwestycje na Dolnym Śląsku. Może to
spowodować zwolnienie tempa inwestowania. Na portalu internetowym
www.pracuj.pl była mowa o tym, że nabór odbywa się w celu znalezienia ludzi
do pracy w dużym zakładzie z branży elektronicznej z lokalizacją
w Bolesławcu. Wskutek interwencji, prawdopodobnie tej firmy, która jeszcze
nie chce ujawniać swoich planów, ogłoszenie zniknęło z Internetu. Pewne
decyzje muszą zapaść w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Podejrzewam, że
takich rozmów będzie jeszcze dużo. Mogę Państwu powiedzieć, że dwie firmy
azjatyckie zajmują się produkcją bardzo wysokiej technologii związanej z
informatyką. Jeśli chodzi o firmy europejskie (dwie), to jedna z nich ma związek
z poligrafią i logistyką, a druga z produkcją narzędzi służących m.in. do pracy w
górnictwie. Nic więcej Państwu nie powiem. Nie dlatego, że istnieje jakaś
klauzula tajności, tylko dlatego, że jest taki zwyczaj. Są informacje, o których
mogę powiedzieć, ponieważ są uzgodnione z inwestorem. Są także informacje,
o których nie powiem, np. nie wymienię nazwy tej firmy. Generalnie jest
zainteresowanie tej firmy oraz kilku innych. Trudno powiedzieć, jak to się
skończy. Teraz jesteśmy po decyzji Rady Ministrów i utworzenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej uważam za swój wielki osobisty sukces. Czekamy na
decyzję Komisji Europejskiej, która określi na przyszły rok wielkość
dopuszczalnej pomocy publicznej na terenie Dolnego Śląska jako jednego
z terenów Unii Europejskiej. Jesteśmy także przed decyzjami dotyczącymi
ewentualnej lokalizacji zakładu w Bolesławcu. Jeśli chodzi o pytania radnego, to
tajemnica handlowa obowiązuje, ale nie do końca. Oznacza to, że z każdym
partnerem umawiamy się, co może trafić do mediów. W przypadku firmy
azjatyckiej do mediów poszło więcej informacji, ale nie z naszej winy, lecz
redaktora „Gazety Wyborczej”, który uzyskał informacje z Warszawy. Kto
odpowiada za ujawnienie tajemnicy handlowej? Powtarzam – „Gazeta
Wyborcza”. Nie pamiętam nazwiska redaktora. Mam ksero tego artykułu.
6.2.1. dot. podpisania porozumienia z powiatem dotyczącego oświaty, dróg
i wspólnych zadań - radziłbym Panu radnemu przeczytać kodeks etyki radnego,
ponieważ Pan, jako kierownik Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia
Kadr zabiera głos w swojej sprawie. Środki, które są przekazywane w wyniku
porozumienia z powiatem są podstawą do Pana funkcjonowania w Powiatowym
Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr. Nie można mówić, że podpiszemy
porozumienie dziś, czy jutro, ponieważ mamy dopiero projekt budżetu miasta.
To Wysoka Rada zadecyduje, czy w wyniku zaakceptowania tego projektu,
porozumienie z powiatem zostanie podpisane na kolejny rok. Moim zdaniem
każda forma podnoszenia kwalifikacji jest dobra. Mamy Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości, czyli miejsce, w którym możemy znakomicie kształcić
nauczycieli. Nie jest wcale powiedziane, że to akurat Pan Cezariusz Rudyk
będzie odpowiadał za kształcenie nauczycieli w szkołach miejskich. Jeśli chodzi
o podpisanie innych porozumień, to będę gotowy po uchwaleniu
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i opublikowaniu budżetu miasta na 2007 r. Myślę, że w tym czasie Powiat
również przygotuje się do tego, żeby te porozumienia nie były tylko
blankietowe, ale żeby można było przeprowadzić niektóre inwestycje
w najlepszym terminie, czyli w lecie, a nie jak to było w tym roku, że jeszcze
kończymy remont ul. Sądowej.
Radny Cezariusz Rudyk poinformował, że w sprawie tej występuje jako
radny, a Prezydent Miasta nie podpisuje porozumienia z nim, lecz ze Starostą
Bolesławieckim, który to do realizacji tego zadania może wskazać inną
jednostkę.
6.3.1. dot. wyrównania drogi i zamontowania wiaty przystankowej przy
budynkach socjalnych na ul. Kościuszki – dobrze znam ten teren. Wielokrotnie
rozmawiałem z tamtejszymi mieszkańcami i nie zgłaszali oni potrzeby
montowania wiaty przystankowej. Najczęściej poruszanym problemem jest stan
drogi. Jest ona zapisana w WPI, tylko proszę pamiętać, że samo wykonanie
kanalizacji deszczowej ma kosztować 2 mln. zł. Są to rzeczy, które muszą być
rozłożone w czasie. Jeżeli w tej chwili pojawiły się tam ubytki w nawierzchni
uniemożliwiające przejazd pojazdu, to podjedziemy tam i zobaczymy, jak to
wygląda.
6.3.2. dot. schroniska dla bezdomnych – wysłałem pismo jeszcze do
poprzedniego Marszałka Województwa z prośbą o zajęcie się tą sprawą
i rozwiązanie konfliktu. Konflikt pomiędzy PCK a Dyrektorem Szpitala opiera
się m.in. o to, że PCK nie chce się zgodzić na propozycję Pana Dyrektora
Kalisza dotyczącą podpisania umowy, zgodnie z którą PCK miałoby
odpowiadać za całość budynku. Natomiast Dyrektor nie chce ponosić
odpowiedzialności za budynek, co do stanu którego są również podzielone
zdania. Zdaniem PCK budynek jest w miarę w dobrym stanie budowlanym.
Z kolei Dyrektor Szpitala twierdzi, że budynkowi grozi katastrofa budowlana.
Kilka miesięcy temu prosiłem, aby wstrzymać konflikt do wiosny, ponieważ
zima nie jest dobrym momentem do podejmowania dość radykalnych decyzji
związanych z odcięciem dopływu wody i centralnego ogrzewania. Wczoraj
spotkałem się z osobami bezdomnymi. Było u mnie ok. 10 osób. Wyjaśniłem
im, że Prezydent Miasta nie jest w stanie zmusić, a nawet przekonać Dyrektora
Szpitala do pewnych kroków, bowiem bezpośrednio podlega on Urzędowi
Marszałkowskiemu i Zarządowi Województwa, Marszałkowi, a właściwie
członkowi Zarządu Panu Moszczyńskiemu. Myślę, że Urząd Marszałkowski
powinien przekazać odpowiednie kwoty finansowe na wykonanie remontu
budynku, który stanowi w końcu jego mienie. Jeżeli nie, to powinien
przynajmniej włączyć się w mediacje. Chcę Państwa poinformować, że składam
rezygnację z przewodnictwa Radzie Społecznej Szpitala, ale cały czas deklaruję
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swoją pomoc. Podkreślam jeszcze raz, że decyzja należy do Dyrektora Szpitala
Wojewódzkiego.
6.4.1. dot. pomalowania pasów na ul. Kaszubskiej – droga jest
jednokierunkowa. Im więcej miejsc parkingowych w mieście, tym lepiej.
Planowana jest przebudowa tamtejszego chodnika polegająca na jego lekkim
zwężeniu celem wygospodarowania dodatkowych miejsc parkingowych.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta uznała
udzielone odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, za wystarczające.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Miasta
zamknął III sesję Rady Miasta Bolesławiec.

Protokołowała:

MZ/MZ
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