PROTOKÓŁ NR XVII/04
XVII sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 25 lutego 2004 r. w Sali
Rajców Ratusza – Rynek 41, II p. pod przewodnictwem radnego Stanisława
Małkowskiego – Przewodniczącego Rady Miasta.
Sesję rozpoczęto o godz. 9.00
Sesję zakończono o godz. 15.00
Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 20 radnych

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Krzysztof Konopka
- Starosta Bolesławiecki
2. Piotr Roman
- Prezydent Miasta
3. Andrzej Chodyra
- Z-ca Prezydenta Miasta
4. Jerzy Zieliński
- Sekretarz Miasta
5. Bożena Szymczak
- Skarbnik Miasta
6. Tadeusz Grzesik
- Radca Prawny Urzędu Miasta
7. Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej i goście XVII sesji
8. Prasa i Telewizja Lokalna „Azart-Sat” w Bolesławcu.

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

Przebieg sesji:
Ad 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XVII sesji.
Ustalony porządek obrad XVII sesji radni otrzymali w zawiadomieniach,
w terminie regulaminowym. W ustalonym porządku obrad radny Krzysztof
Pieszko zaproponował skreślić i przenieść na następną sesję pkt 7 -
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„Gospodarka i zarządzanie zasobem mieszkaniowym miasta”. Następnie radny
Zdzisław Abramowicz zaproponował wprowadzić do punktu 8 „Sprawy
organizacyjne” dodatkowy podpunkt, a mianowicie:
8.2. apel do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody
Dolnośląskiego w sprawie komunalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Bolesławcu.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie proponowane
zmiany, które zostały przyjęte następująco:
- skreślenie punktu 7 - jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”,
- dodanie podpunktu 8.2. – większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie
brał udziału w głosowaniu).
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie porządek obrad i
stwierdził, że Rada Miasta przyjęła porządek obrad XVII sesji, z
uwzględnieniem zaproponowanych zmian - jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, w
następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji.
3. Przyjęcie protokołów XV i XVI sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji Rady
Miasta odbytej w dniu 28 stycznia 2004 r.
5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym,
5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w
okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Projekty uchwał Rady Miasta:
7.1. o zmianie uchwały Nr XXXVI/305/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia
27 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej,
7.2. w sprawie utworzenia gimnazjum,
7.3. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Bolesławcu przy ul.
Dolne Młyny 60,
7.4. w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/2003 r. Rady Miejskiej w Bolesławcu z
dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie sieci publicznych gimnazjów
samorządowych i granic i ich obwodów,
7.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w kwartale ulic:
Zgorzelecka – Łokietka – Mazowiecka – Orla – Pl. Piastowski
w Bolesławcu,
7.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec,
7.7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.,
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7.8. o zmianie uchwały Nr XVI/163/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28
stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania
i rozliczania dotacji przedmiotowych,
7.9. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych do których nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
7.10. o zmianie uchwały Nr V/55/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26
lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
Bolesławiec,
7.11. o zmianie uchwały Nr XIII/133/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26
listopada 2003 r. w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi
stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
7.12. w sprawie porozumienia między Gminą Miejską Bolesławiec a Powiatem
Bolesławieckim,
7.13. w sprawie porozumienia między Gminą Miejską Bolesławiec
a Komendantem Powiatowym Policji w Bolesławcu,
7.14. w sprawie powołania Pani Moniki Zamorskiej na stanowisko Zastępcy
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bolesławcu.
8. Sprawy organizacyjne:
8.1. informacje bieżące dla Rady Miasta.
8.2. apel do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody
Dolnośląskiego w sprawie komunalizacji
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Ad 3. Przyjęcie protokołów XV i XVI sesji Rady Miasta.
Zgodnie ze Statutem Miasta Bolesławiec protokoły XV sesji Rady Miasta,
odbytej w dniu 29 grudnia 2003 r. i XVI sesji Rady Miasta, odbytej w dniu 28
stycznia 2004 r., były wyłożone do wglądu w Referacie Organów Gminy
Miejskiej – oraz w czasie obecnej sesji.
Przyjęcie protokołu XV sesji.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Irena Dul – ten protokół nie odzwierciedla całej prawdy i rzeczywistości.
Nie wiem, czy na poprzedniej sesji było odczytywane pismo, w którym
wyjaśniam, o co mi chodzi i dlaczego są takie sprzeczności (załącznik nr 3).
W protokole brakuje mojej riposty na zarzuty Pana Prezydenta, iż nie mam
wpływu na to, co piszą media. Brakuje także słów Pana Prezydenta, który
wypomniał mi i uczynił z tego zarzut: „Pani studiuje jakieś prawo, Pani ma
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większy majątek ode mnie.” Skoro takie zdania zostały wypowiedziane przez
jedną z najzacniejszych głów naszego miasta i nie zamieszczono ich w
protokole, wnioskuję o uzupełnienie protokołu i jego rzetelne odzwierciedlenie.
Przewodniczący Rady Miasta – najlepszym rozwiązaniem będzie uzupełnienie
protokołu o sporne fragmenty.
Radny Zdzisław Abramowicz - proszę mojej wypowiedzi nie traktować jako
odpowiedź na to, co powiedziała radna Dul. Ja też reprezentuję organizację i ma
ona prawo mieć do mnie pretensje wtedy, kiedy ja, będąc członkiem Rady
Miasta, zapominam o swoich powinnościach wobec niej. ZHP robi nie tylko
najtańsze akcje, ale również zabiera wszystkie te osoby z rodzin bezrobotnych,
które życzą sobie z nami pojechać. W tej chwili czuję się moralnie
odpowiedzialny, aby przypomnieć, że jesteśmy gotowi zabrać wszystkie dzieci z
rodzin bezrobotnych, które będą się do nas zgłaszały.
Radny Józef Burniak – wracamy do merytorycznej treści dyskusji, natomiast
kwestia jest zupełnie inna: co umieścić w protokole, a czego nie. Przyjmijmy
propozycję Przewodniczącego Rady Miasta i zakończmy ten temat.
Prezydent Miasta Piotr Roman – uprzejmie proszę o umieszczenie w protokole
słów, o które prosiła radna Dul, ale w tym kontekście, w którym one padły.
Dotyczyły one funkcjonowania Związku Bezrobotnych i mojej prośby o to, aby
Pani radna zechciała przekazać wreszcie Urzędowi Miasta jego statut. Kilka dni
wcześniej pojawił się artykuł dotyczący Pani sytuacji majątkowej i w związku z
tym padło pytanie, kto może należeć do Związku Bezrobotnych, czy tylko
bezrobotni, czy też osoby o bardzo dobrej sytuacji majątkowej, które do tego
tym Związkiem kierują?
Radna Irena Dul – Pan Prezydent nie jest organem nadzoru Związku
Bezrobotnych, dlatego też Związek nie ma potrzeby, aby swój statut
przedstawiać osobom zupełnie postronnym, a taką osobą jest Pan Prezydent.
Tym bardziej, że nie świadczy Związkowi żadnej pomocy. W związku z tym nie
przedstawię Panu Prezydentowi naszego statutu.
Prezydent Miasta Piotr Roman – byłoby tak, gdyby Związek Bezrobotnych nie
zwrócił się do Urzędu Miasta o dofinansowanie. Jeżeli natomiast Związek
Bezrobotnych zwraca się o dofinansowanie środkami publicznymi, to organ,
który tej pomocy ma udzielić, ma prawo żądać dokumentów pozwalających na
prawidłowe wykonanie tej funkcji w postaci przekazania tych środków. W
związku z tym obiecuję Pani radnej, że dopóki nie otrzymamy statutu Związku
Bezrobotnych, na pewno nie otrzyma on pieniędzy w tej kadencji, a
przynajmniej nie na mój wniosek.
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Radna Irena Dul – o nic więcej nie będziemy prosić.
Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński – wniosek Pana Przewodniczącego nie do
końca ustala, co Referat Organów Gminy Miejskiej ma z tą wypowiedzią zrobić.
Czy ma włączyć treść tej wypowiedzi do istniejącego protokołu, czy to, co radna
Dul przeczytała, ma dołączyć do protokołu jako załącznik? Chciałbym, abyśmy
coś jeszcze ustalili. W Statucie Rady Miasta Bolesławiec zapisano, iż z sesji
sporządza się protokół, a nie stenogram.
Przewodniczący Rady Miasta – należy załączyć do protokołu to, co Pani radna
przeczytała i przedstawi na piśmie.
Rada Miasta postanowiła jednogłośnie, tj. 20 głosami „za” przyjąć
wniosek Przewodniczącego Rady Miasta o uzupełnienie protokołu z XV sesji
Rady Miasta Bolesławiec.
Przyjęcie protokołu XVI sesji.
Protokół z XVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 stycznia 2004 r.
został przyjęty bez zmian i poprawek.
Ad 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji
Rady Miasta odbytej w dniu 28 stycznia 2004 r.
Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją, w
terminie regulaminowym.
W/w sprawozdanie Rada Miasta przyjęła jednogłośnie, tj. 20 głosami
„za”, do akceptującej wiadomości.
SPRAWOZDANIE – zał. nr 4
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 5
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Prezydent Miasta Piotr Roman odczytał także pismo wysłane do
kancelarii prawnej kierowanej przez prof. Michała Kuleszę dot. renacjonalizacji
PWiK w Bolesławcu.
LIST – zał. nr 6
W dyskusji udział wzięli:
Radny Lesław Śliwko - interesuje mnie kwota, za jaką chcemy kupić ul.
Modłową oraz reakcja Pana Wójta Gawrona na temat współfinansowania ul.
Ceramicznej.
Prezydent Miasta Piotr Roman – ul. Modłową już kupiliśmy, za 500 tys. zł.
W sprawie współfinansowania ul. Ceramicznej zwróciliśmy się z wnioskiem i
nie ma jeszcze reakcji.
Radny Stanisław Szypulski – proszę o przybliżenie tematu związanego z
nieruchomościami przy ul. Topolowej i Zgorzeleckiej. Jakie nieruchomości
zostały nieodpłatnie przekazane?
Naczelnik Wydz. MiG Piotr Żak – to były nieruchomości przekazane na
powiększenie dotychczasowych nieruchomości właścicieli. To nie są działki
normatywno budowlane.
Radny Józef Burniak – chciałem poruszyć jeszcze kwestię komunalizacji PWiK.
Wszystkie organy przedsiębiorstwa stoją na stanowisku, że przedsiębiorstwo
należy skomunalizować. Niezależnie od tego, z jakich opcji politycznych
pochodzimy, nie ma różnic co do faktu, że przedsiębiorstwo musi wrócić we
władanie władz Gminy Miejskiej Bolesławiec.
Przewodniczący 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 Przewodniczący Rady Miasta, który:
- przypomniał, że komisje odbyły swoje posiedzenia 11, 12, 19 i 24 lutego br.,
- poinformował, że odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu Rady Miasta i Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
Powiatu, w trakcie którego komisje omawiały funkcjonowanie służby zdrowia
w mieście i problem systemu oświaty.
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta w/w informację
przyjęła do akceptującej wiadomości.
Ad 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Małkowski poinformował, 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 wpłynęły dwie pisemne
interpelacje radnego Stanisława Szypulskiego oraz dwie pisemne interpelacje
radnego Leszka Chudzika.
Interpelacje radnego Stanisława Szypulskiego dotyczyły Związków
Zawodowych działających przy MZGM i ich roli w procesie restrukturyzacji
tego przedsiębiorstwa oraz zaopatrzenia miasta w ciepło.
Następnie głos zabrali:
6.1. Radny Bolesław Nowak
6.1.1. Chciałbym zwrócić uwagę Władz Miasta na kwestię, która ma wpływ na
zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta, jaką niewątpliwie jest
niedostateczne oświetlenie niektórych ulic naszego miasta. Jedną z takich
ulic jest z całą pewnością ul. Mostowa, która na odcinku w pobliżu mostu
jest zupełnie nieoświetlona. Panujące na tym odcinku w godzinach
wieczornych i nocnych ciemności uniemożliwiają w zasadzie swobodne
poruszanie się mieszkańców okolicznych ulic. Z uwagi na powyższe
proszę Pana Prezydenta o rozwiązanie tego problemu.
6.1.2. Kolejną kwestią wymagającą interwencji Władz Miasta jest niewłaściwe
umieszczenie kierunkowskazu na Zieloną Górę przy wylocie z tunelu
przy ul. Staszica sprzyjające jego dewastacji. Znak ten umieszczony jest
na wysokości zaledwie 1 metra, wskutek czego często jest łamany,
zamalowywany, niszczony. Z uwagi na powyższe proszę o rozwiązanie
tego problemu, gdyż często przyczynia się on do tego, iż trasa na Zieloną
Górę jest dla osób przyjezdnych niedostatecznie oznakowana, co sprzyja
częstemu myleniu drogi.
ZAŁĄCZNIK NR 7
6.2. Radny Zdzisław Abramowicz
6.2.1. Wniosek o wystawienie przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta listu
otwartego do Wojewody i właściwego ministerstwa dotyczącego żądania
natychmiastowego zaprzestania utrudniania przekształcenia PWiK, co w
konsekwencji doprowadzi do utraty możliwości realizacji ISPA, a tym
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samym ogromnej straty finansowej i braku wykonania przyjętych planów
rozwoju miasta.
ZAŁĄCZNIK NR 8
6.3. Radny Alojzy Skóra
6.3.1. Czy miasto przejmie boisko osiedlowe przy ul. Starzyńskiego od
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”? Jeżeli przejmie, to jakie są
plany modernizacji i zagospodarowania?
6.3.2. W celu poprawy oświetlenia ulicznego, jak i bezpieczeństwa
przechodniów, mieszkańcy ul. Starzyńskiego nr 6-8 uprzejmie proszą o
wymianę świetlówek o większej mocy w istniejących lampach ulicznych
(5 lamp na boisku osiedlowym).
ZAŁĄCZNIK NR 9
6.4. Radny Andrzej Czeczutka
6.4.1. Chciałem zwrócić uwagę na cmentarz Kutuzowa przy ul. Zgorzeleckiej.
Ogrodzenie z tyłu cmentarza jest zdewastowane, słupy powywracane.
Cmentarz jest zaniedbany, połamane są drzewa. Należałoby usunąć
zmarznięty drzewostan. Na schodach cmentarza rosną drzewa. Istnieje
możliwość zatrudnienia pracowników interwencyjnych skierowanych
przez sąd do odpracowania kary (MZGM,MZK). Kto jest odpowiedzialny
za porządek na cmentarzu?
6.4.2. Okolice dworca PKP, ul. Kościuszki i inne ulice są bardzo zaśmiecone. W
tym przypadku również można byłoby zatrudnić pracowników
interwencyjnych, a nawet bezrobotnych. Ponadto w mieście brakuje
koszy na śmieci.
6.4.3. Istnieje proceder wycinania drzew na opał przy rzece Bóbr oraz na
cmentarzu Kutuzowa.
6.4.4. W wyniku zimowego solenia na drodze Zabobrze powstały liczne dziury i
ubytki. Proszę o ich uzupełnienie.
6.4.5. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na Referat Organów Gminy Miejskiej.
W związku z nawałem pracy w referacie oraz zmniejszeniem zatrudnienia
o 2 osoby wnioskuję o zwiększenie zatrudnienia o 1 etat.
6.4.6. Mam jeszcze jeden wniosek. Największą firmą państwową w Bolesławcu
jest spółka Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec”. Przedsiębiorstwo to
zatrudnia ponad 700 osób i jako radni miasta nie możemy nie omawiać
dziejących się w nim spraw, czy twierdzić, że działalność „Ceramiki” to
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nie nasze kompetencje. Obecnie Minister Skarbu RP ogłosił (już po raz
piąty, zresztą) ofertę prywatyzacji tej firmy. Do przetargu o nabycie
pakietu większościowego udziałów spółki ZC „Bolesławiec” przystąpiło
aż dziewięciu kontrahentów. Przynajmniej kilku z nich umieszczonych
zostanie na tzw. „krótkiej liście”. To z nimi prowadzone będą
bezpośrednie negocjacje. Jako radny bezpośrednio związany z
bolesławiecką „Ceramiką” proponuję, byśmy jako Rada Miasta przyjęli
stanowisko obligujące Prezydenta Bolesławca do przesłania na ręce
Ministra Skarbu petycji, czy opinii na temat prywatyzacji Zakładów
Ceramicznych. Uważam, że jego treść winna zawierać kilka danych
historycznych na temat ZC „Bolesławiec”, ich związku z naszym miastem
i regionem oraz faktu, że firma ta jest niejako symbolem Bolesławca. List
– petycja do Ministra winny zawierać prośbę, by przy wyborze oferenta
wziął pod uwagę i te fakty. Nie powinno się dopuścić do sytuacji, że
nabywca udziałów ZC „Bolesławiec”, jako nowy właściciel firmy,
przeniesie ją do innej miejscowości bądź skorzysta jedynie z jej znaku
firmowego czy historycznych oraz aktualnych osiągnięć. Zakłady
Ceramiczne „Bolesławiec” to symbol naszego miasta. Symbol i znak
firmowy mający duże znaczenie nie tylko w Europie, także na całym
świecie. Wchodząc w struktury krajów Unii Europejskiej obowiązkiem
naszym, jako samorządowców, jest dbanie o wszelkie aspekty
funkcjonowania naszego miasta, także natury promocyjnej i
marketingowej i stąd mój wniosek.
ZAŁĄCZNIK NR 10
6.5. Radny Józef Burniak
6.5.1. Wiele osób zalegających z czynszami za mieszkania komunalne wnosi o
możliwość odrobienia tych zaległości poprzez wykonywanie prac
remontowych na rzecz MZGM. Proszę o rozpatrzenie możliwości
stworzenia programu umożliwiającego wykonywanie tych prac.
ZAŁĄCZNIK NR 11
6.6. Radny Stanisław Szypulski
6.6.1. Przy ul. Teatralnej i dojściu do Rynku – przedłużenie ul. Armii Krajowej,
stan balkonów zawieszonych nad chodnikami grozi zdrowiu i życiu
przechodniów. Uważam, że w trybie pilnym należy zlikwidować stan
zagrożenia oraz dokonać przeglądu w podobnych miejscach na terenie
miasta i w zależności od potrzeb podjąć odpowiednie decyzje.
6.6.2. Proszę wytłumaczyć, co było powodem zakupienia czterech typów
pojemników do segregacji śmieci? Czy mieszkańcy się na ten temat
wypowiedzieli, bo o ile dobrze pamiętam, to mieli wybrać jeden typ z
przedstawianych trzech. Pojawiły się nawet pojemniki na odpady, które w
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ogóle nie były prezentowane mieszkańcom ani Wysokiej Radzie. Czy
pojemniki są od jednego producenta? Czy cena jednostkowa pojemników,
za które je nabyto była jednakowa? Czy mogą być wywożone takim
samym transportem? Czy procesy technologiczne z uwagi na
różnorodność pojemników w oczyszczalni nie powodują dodatkowych
problemów i kosztów?
6.6.3. Jak daleko zaawansowane jest śledztwo w sprawie wyciętych dębów nad
żwirownią tzw. „Kozaka” przy ul. Zabobrze? W Bolesławcu w okresie tej
kadencji zostało wyciętych wiele drzew natomiast nasadzeń jest bardzo
mało. Proszę o przedstawienie Radzie rozliczenia z pozyskanego drewna
oraz nasadzeń. Jak realizowana jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
„Prawo ochrony środowiska”? Na posesji przy ul. Piastów w ramach cięć
sanitarnych usunięto konary dębów, kto to wykonał? Kto poniósł koszty
tych prac? Kto klasyfikował, które konary należy usunąć? Dlaczego nie
usunięto posuszu z dębu, który posiada go najwięcej? Konar dotyka
prawie ogrodzenia i nie sposób tego nie zauważyć. Sprawia to wrażenie,
jakby komuś zależało na pozyskaniu dobrej dębiny. Dlaczego blizny
drzew po cięciach nie są zabezpieczane środkami grzybobójczymi? W
lasach komunalnych masowo wycinane są brzozy. Jak tak dalej będzie, to
w mieście, które chyba od zawsze słynęło z pięknej zieleni, zostaną
słynne „zielone płuca” pomiędzy ul. Łukasiewicza i Asnyka, ale i one też
się nie ostoją, bo tam ma być budowany BOKiS. W bieżącym tygodniu
wycięto dwa dęby w lesie na ul. Piastów przy „baszcie”, dlaczego?
6.6.4. W związku z otrzymaną skargą od mieszkańców ul. Prusa 8/9 w
Bolesławcu pytanie zawarte w niej kieruję do Pana Prezydenta. Jak długo
trzeba czekać na eksmisję byłego najemcy MZGM w Bolesławcu z
zajmowanego lokalu nr 16 przy ul. Prusa 8/9 w Bolesławcu przez Urząd
Miasta Bolesławiec, który wypowiedział umowę najmu z w/w lokalu.
Dlaczego jeszcze Urząd Miasta nie skierował sprawy do Sądu
Rejonowego w Bolesławcu o przeprowadzenie eksmisji? Mieszkańcy
w/w lokalu pytają Urząd Miasta Bolesławiec, jak długo jeszcze będą
podtruwani przez funkcjonującą mieszalnię lakierów SIKKENS,
prowadzoną przez panią Sylwię Szpila. Na dowód wiarygodności
załączamy kserokopię zaświadczenia lekarskiego. Dlaczego nie traktuje
się wszystkich mieszkańców miasta Bolesławiec jednakowo w sprawach
eksmisji z zajmowanych lokali - kieruje się sprawę do sądu i eksmituje
się, nie patrząc na nic, wyrzuca się ludzi „na bruk”?
ZAŁĄCZNIK NR 12

10

6.7. Radny Lesław Śliwko
6.7.1. W związku z otrzymanym w dniu 24.02.2004 r. opracowaniem
„Gospodarowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym miasta
Bolesławiec” proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:
- dlaczego proponuje się coroczne podwyżki czynszów za lokale w
wysokości aż 15% rocznie?
- czy zrobiono analizę wzrostu ilości lokatorów, którzy nie płacą czynszu,
w kontekście tak wysokich podwyżek?
- czy rozpatrzono inne metody finansowania zasobów mieszkaniowych,
które nie wymagałyby tak drastycznych podwyżek?
ZAŁĄCZNIK NR 13
6.8. Radny Jarosław Kowalski
6.8.1. Sprawa dot. unijnego programu na remonty starej zabudowy. Wnioskuję o
powołanie zespołu do tego zadania. Znane są ogólne warunki składania
takiego projektu. Nie ma konkretnego wzoru, ani terminu składania tych
wniosków. Jest możliwość pozyskania dofinansowania nawet 75%. Jest to
Wydział Funduszy Europejskich Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, którego dyrektorem
jest Pan Ireneusz Ratuszniak. Moglibyśmy spróbować pozyskać te
fundusze.
6.8.2. Sprawa zniżek na bilety komunikacji miejskiej dla osób korzystających z
tzw. renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Czy one istnieją?
6.8.3. Na poprzedniej sesji prosiłem o pisemną odpowiedź na moją interpelację.
Otrzymałem zapewnienie, że nastąpi to w ciągu dwóch tygodni. Proszę o
wyjaśnienie tej sprawy.
6.8.4. Proszę o przygotowanie i przedstawienie informacji na temat wysokości
środków finansowych (m.in. nagrody) przekazanych przez miasto za
poprzedniej kadencji.
ZAŁĄCZNIK NR 14
6.9. Radny Józef Pokładek
6.9.1. Kiedy zostanie przygotowana uchwała dot. uwłaszczenia spółdzielni
mieszkaniowej? W tej chwili lokatorzy chcą wykupić na własność
nieruchomości, a spółdzielnia na dzień dzisiejszy ma to w użytkowaniu
wieczystym.
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6.9.2. Proszę o informację na temat mieszkań przy ul. Piastów i al. Tysiąclecia,
które są własnością Marszałka Województwa i są zarządzane przez szpital
psychiatryczny.
ZAŁĄCZNIK NR 15
6.10. Radna Irena Dul
6.10.1. W związku z licznymi przypadkami tzw. stłuczek samochodowych, w
następstwie czego ulice, na których doszło do takich wypadków,
pozostają usłane rozbitym szkłem przez wiele dni (najczęściej do czasu
rozjeżdżenia przez kolejnych kierowców), narażając pojazdy na
uszkodzenia opon, a przechodniów na urazy z rozpryskujących się spod
samochodów odłamków – proszę o interwencję. Nie znam przyczyn, dla
których szkło zalega przez wiele dni na uczęszczanych jezdniach.
Przykładami z ostatnich dni są: skrzyżowanie ulic Jeleniogórskiej z
Podgórną, gdzie przez kilka dni na ulicy i chodniku leżało nie tylko
rozbite szkło, ale również części samochodowe, nawet zderzak. Rozbite
szkło zalegało jeszcze wczoraj na skrzyżowaniu ulic Łukasiewicza z K.
Miarki. W takich przypadkach jezdnia winna być natychmiast
uprzątnięta, jednak tak się nie dzieje. Wiedząc, że ulicami miasta
zawiadują różni właściciele, zwracam się do Pana Prezydenta o
skuteczne rozwiązanie tego problemu.
ZAŁĄCZNIK NR 16
6.11. Radny Krzysztof Pieszko
6.11.1. W związku z informacją przedstawioną w dniu wczorajszym przez stację
Radio Wrocław o tym, że projekt ISPA nie będzie realizowany w
Bolesławcu, co skutkować ma tym, że przez najbliższe 15 lat nie będzie
poważnych inwestycji w naszym mieście, uprzejmie proszę o
poinformowanie radnych o postępie prac w tym zakresie i komentarz do
wypowiedzi radiowych.
ZAŁĄCZNIK NR 17

6.12. Radny Leszek Chudzik – interpelacja międzysesyjna przekazana
przez Referat Organów Gminy Miejskiej
6.12.1. Mieszkańcy ul. Wybickiego i Opitza proszą, aby wpłynąć na właściciela
rozpoczętej budowy (mury piwnicy) przy ul. Wybickiego na zapleczu
siedziby SLD. Celem zabezpieczenia obiektu przed dziećmi proszą
również o naprawienie chodnika przy posesji przyległej do ul. Opitza 9.
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6.12.2. Na chodniku (samym jego środku) przy ul. Tulipanowej stoi hydrant.
Mieszkańcy proszą o przestawienie lub wykonanie hydrantu
podziemnego. Usytuowanie jego na środku chodnika powoduje
zagrożenie dla przechodni i rowerzystów – szczególnie małych.
ZAŁĄCZNIK NR 18

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.

Ad 7. Projekty uchwał Rady Miasta.
7.1. o zmianie uchwały Nr XXXVI/305/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z
dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Andrzeja Czeczutki, postanowiła
większością głosów, tj. 19 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”
odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za”(1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXVI/305/01
Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania
statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
UCHWAŁA NR XVII/169/04 – zał. nr 19
7.2. w sprawie utworzenia gimnazjum,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Projekt uchwały zreferowała Naczelnik Wydziału SP – Krystyna
Boratyńska.
W dyskusji udział wzięli:
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1) Radny Jan Paździora – czy utworzenie czwartego gimnazjum nie jest drogą
do likwidacji GS nr 1? Jakie są zamiary w stosunku do istniejących placówek
gimnazjalnych?
2) Radny Stanisław Andrusieczko – jeżeli pozostanie GS nr 1, to czy konieczne
jest przydzielenie ulic, które są w jego pobliżu, do nowego gimnazjum?
3) Radny Józef Burniak – popieramy taką inicjatywę, ale z zastrzeżeniem, że nie
będzie ruchów wokół GS nr 1.
Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału SP – Krystyna Boratyńska,
informując, że nie będzie likwidowane żadne gimnazjum. GS nr 1 za rok
zostanie przeniesione do SP nr 1, dlatego rejon GS nr 4 odpowiada rejonowi SP
nr 5.
Następnie Prezydent Miasta Piotr Roman omówił wykres, który
odzwierciedla przyrost naturalny w Bolesławcu w ciągu ostatnich kilkunastu lat
– załącznik nr 20.
4) Radny Eugeniusz Kowalski – utworzenie gimnazjum osiedlowego na pewno
będzie lepsze dla młodzieży. Będzie ona pod większą kontrolą i być może nie
będzie tylu negatywnych zjawisk, które obecnie występują w gimnazjach.
5) Radny Bolesław Nowak – utworzenie GS nr 4 spotkało się z zadowoleniem
mieszkańców tej części miasta. Proszę więc o podjęcie tej uchwały.
7) Prezydent Miasta Piotr Roman – od kilku miesięcy prowadzimy konsultacje,
spotykamy się z rodzicami i radami pedagogicznymi. Naszym zamiarem jest
zaangażować w większym stopniu Gminę Wiejską Bolesławiec w
odpowiedzialność za kształcenie na szczeblu ponadpodstawowym.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie utworzenia gimnazjum.
UCHWAŁA NR XVII/170/04 – zał. nr 21
7.3. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Bolesławcu
przy ul. Dolne Młyny 60,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terenie regulaminowym.
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Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Szypulskiego, postanowiła
większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego
Zespołu Szkół nr 1 w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 60.
UCHWAŁA NR XVII/171/04 – zał. nr 22
7.4. w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/2003 r. Rady Miejskiej w
Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie sieci publicznych
gimnazjów samorządowych i granic ich obwodów,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Szypulskiego, postanowiła
większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
V/51/2003 r. Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie
sieci publicznych gimnazjów samorządowych i granic ich obwodów.
UCHWAŁA NR XVII/172/04 – zał. nr 23
7.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w kwartale
ulic: Zgorzelecka – Łokietka – Mazowiecka – Orla – Pl. Piastowski w
Bolesławcu,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Naczelnik Wydziału MiG – Piotr Żak zreferował projekt uchwały przy pomocy
pokazu multimedialnego.
W dyskusji udział wzięli:
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1) Radny Zdzisław Abramowicz – jakie są plany w stosunku do terenu, gdzie
były składy amunicyjne?
2) Naczelnik Wydz. MiG Piotr Żak – to jest 10 ha, które możemy kupić za ok.
60 tys. zł. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze pomysłu co tam zlokalizować.
3) Radny Hubert Prabucki – czy lasy, które się tam znajdują należą do miasta?
4) Naczelnik Wydz. MiG Piotr Żak - to nie są nasze lasy, to jest teren
Nadleśnictwa. Jednak to my mamy prawo pierwokupu.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w kwartale ulic: Zgorzelecka – Łokietka – Mazowiecka – Orla – Pl.
Piastowski w Bolesławcu.
UCHWAŁA NR XVII/173/04 – zał. nr 24
7.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Naczelnik Wydziału MiG – Piotr Żak zreferował projekt uchwały przy
pomocy pokazu multimedialnego.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR XVII/174/04 – zał. nr 25
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.

7.7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.,
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Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnej Grażyny Zbieg, postanowiła większością
głosów, tj. 15 głosami „za” (5 radnych nie brało udziału w głosowaniu), odstąpić
od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 15 głosami „za” (5 radnych nie brało
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR XVII/175/04 – zał. nr 26
7.8. o zmianie uchwały Nr XVI/163/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28
stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i
rozliczania dotacji przedmiotowych,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnej Grażyny Zbieg, postanowiła większością
głosów, tj. 15 głosami „za” (5 radnych nie brało udziału w głosowaniu), odstąpić
od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 15 głosami „za” (5 radnych nie brało
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr XVI/163/04
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 stycznia 2004 r., w sprawie szczegółowych
zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych.
UCHWAŁA NR XVII/176/04 – zał. nr 27
7.9. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych do których nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie
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Naczelnik Wydz. KO Grażyna Strzyżewska wniosła autopoprawkę
Prezydenta Miasta do powyższego projektu uchwały.
Naczelnik Wydz. KO Grażyna Strzyżewska – w § 6 ust. 1 proszę wykreślić
punkt 1, 2, 3, 4, 5 i 7.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (3 radnych nie brało
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych do
których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa wraz z przedstawioną autopoprawką.
UCHWAŁA NR XVII/177/04 – zał. nr 28
7.10. o zmianie uchwały Nr V/55/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26
lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
Bolesławiec,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Józefa Burniaka, postanowiła
większością głosów, tj. 17 głosami „za” (3 radnych nie brało udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (3 radnych nie brało
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr V/55/03 Rady
Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej Bolesławiec.
UCHWAŁA NR XVII/178/04 – zał. nr 29
7.11. o zmianie uchwały Nr XIII/133/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26
listopada 2003 r. w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi
stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie
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Naczelnik Wydz. KO Grażyna Strzyżewska wniosła autopoprawkę
Prezydenta Miasta do powyższego projektu uchwały.
Naczelnik Wydziału KO Grażyna Strzyżewska – na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów padł wniosek, aby w tabeli nr 2, poz. 3
stawkę z 2,25 zł obniżyć do 0,50 zł.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (3 radnych nie brało
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr XIII/133/03 Rady
Miasta Bolesławiec z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zasad zarządu
lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec
wraz z przedstawioną autopoprawką.
UCHWAŁA NR XVII/179/04 – zał. nr 30
7.12. w sprawie porozumienia między Gminą Miejską Bolesławiec a
Powiatem Bolesławieckim,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Andrzeja Czeczutki, postanowiła
większością głosów, tj. 17 głosami „za” (3 radnych nie brało udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (3 radnych nie brało
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie porozumienia między Gminą
Miejską Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim.
UCHWAŁA NR XVII/180/04 – zał. nr 31
7.13. w sprawie porozumienia między Gminą Miejską Bolesławiec, a
Komendantem Powiatowym Policji w Bolesławcu,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Jana Jasiukiewicza, postanowiła
większością głosów, tj. 17 głosami „za” (3 radnych nie brało udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
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W dyskusji udział wzięli:
Radny Józef Burniak – to jedyny projekt uchwały, który otrzymał negatywną
opinię na jednej z komisji. Dotyczyło to nagród za osiągnięcia w służbie. Dzisiaj
Pan Komendant Różycki złożył wyjaśnienie, że ma wśród kadry osoby, które
mają tzw. dodatki funkcyjne i nie można im bezpośrednio wypłacać
dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowe czynności na rzecz miasta. Dlatego
zostało to nazwane nagrodami za szczególne osiągnięcia w służbie. Takie
wyjaśnienie nam wystarcza.
Rada Miasta większością głosów, tj. 18 głosami „za” (2 radnych nie brało
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie porozumienia między Gminą
Miejską Bolesławiec a Komendantem Powiatowym Policji w Bolesławcu.
UCHWAŁA NR XVII/181/04 – zał. nr 32
7.14. w sprawie powołania Pani Moniki Zamorskiej na stanowisko Zastępcy
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bolesławcu.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Następnie głos zabrała Pani Monika Zamorska.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie powołania Pani Moniki
Zamorskiej na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w
Bolesławcu.
UCHWAŁA NR XVII/182/04 – zał. nr 33
Ad 8. Sprawy organizacyjne.
8.1. informacje bieżące dla Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:
- XVIII sesja odbędzie się 31 marca 2004 r.,
- termin składania oświadczeń majątkowych mija 30 kwietnia br.,
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- otrzymał pismo od akcji katolickiej przy parafii Chrystusa Króla, aby plac przy
kwartale ulic: Łukasiewicza, Asnyka, Bielska, K. Miarki nazwać „Placem XXV
- lecia pontyfikatu Jana Pawła II”.
8.2. apel do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody
Dolnośląskiego
w
sprawie
komunalizacji
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu.
Radny Zdzisław Abramowicz – przygotowałem wniosek i chciałem, aby Rada
dzisiaj przyjęła stanowisko wobec tego apelu.
APEL – zał. nr 34
Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński – ponieważ rzecz dzieje się na sesji staje się
ona publiczna i tekst tego apelu może otrzymać każda osoba. Chodzi o to, że
apel musi być adresowany. Pierwszym adresatem jest Wojewoda Dolnośląski,
drugim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) podjęła apel.
Ad 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Prezydent Miasta Piotr Roman
6.2.1. dot. apelu do Wojewody w sprawie przekształcenia PWiK – popieram ten
wniosek. Uważam, że nie możemy nie skorzystać z każdego pomysłu, który daje
szansę na wykorzystanie projektu ISPA.
6.4.2. dot. stanu czystości w okolicach dworca PKP – z tym jest trudno
walczyć. Będziemy myśleli o tym, aby trochę przeorganizować działania służb
sprzątających. Trzeba będzie zwiększyć środki finansowe. Ten problem narasta.
Każda noc z soboty na niedzielę oznacza koszty związane z likwidacją tych
zniszczeń.
6.4.3. dot. wycinania drzew na opał – myślę, że tą sprawą zajmie się Komendant
Powiatowy Policji. To jest kwestia działania odpowiednich służb.
6.4.5. dot. zwiększenia zatrudnienia w Referacie Organów Gminy Miejskiej –
jeżeli będzie takie stanowisko Rady, to będziemy starali się tą etatyzację
zwiększyć. Rzeczywiście obciążenie pracowników tego referatu jest bardzo
wysokie.
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6.4.6. dot. Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” – jeśli chodzi o zamiar
prywatyzacji ZC „Bolesławiec”, to trudno mi wykraczać poza swoje
kompetencje. Jestem w stałym kontakcie z Prezesem Surmiakiem. Mamy 9
podmiotów, które zgłosiły się do zakupu firmy, z czego 3 są związane z
Bolesławcem (m.in. „HEMAX”, „JADMAR”). Mogę jedynie obiecać, że
zwrócimy się do Ministra Skarbu z prośbą o informacje.
6.6.2. dot. pojemników do segregacji śmieci – nie jest tak, że w całym mieście
wywozem odpadów zajmuje się jedna firma – MZGK. Na nasz rynek próbują
wejść firmy spoza Bolesławca. Firmą, z którą toczymy poważne rozmowy, jest
firma „SIMET –EKO” z Jeleniej Góry, która stosuje swoje pojemniki.
6.8.2. dot. zniżek na bilety komunikacji miejskiej – wszystko zaczęło się, od
kiedy na teren Bolesławca weszła nowa firma kontrolująca – „WAKAT PLUS”.
Pojawiły się wówczas problemy z interpretacją zapisów regulaminu usług
świadczonych przez MZK. W tej sprawie interweniował Pan Kazimierz
Prytycki, do którego skierowałem odpowiedź, którą pozwolę sobie przytoczyć
(zał. nr 35). Kontrolerzy zostali zobligowani, aby nie nadinterpretowali tego
zapisu, tym bardziej, że przynieśli go z Jeleniej Góry. To jest także kwestia
ujednolicenia zapisów regulaminu dot. funkcjonowania firm komunikacyjnych
w różnych miastach, o ile jest to możliwe.
6.8.4. dot. środków finansowych przekazanych przez miasto za poprzedniej
kadencji – z tego, co pamiętam, Pana radnego interesowały środki, które były
przeznaczane na wypłatę dla Dyrektora Molendy w czasie, gdy Zarząd Miasta
nie miał do tego uprawnień. Tak to zrozumiałem. Z tego, co wiem, to Zarząd
podejmował decyzje o przyznawaniu takich nagród, ale środki pochodziły z
budżetu przedsiębiorstwa.
Radny Józef Burniak – Zarząd Miasta podejmował decyzje w stosunku do
dyrektora, jako jego pracodawca ze świadomością, że ma do tego prawo.
Okazało się, że w okresie od 31 sierpnia 2001 r. do czerwca 2002 r. tych decyzji
nie mieliśmy prawa podejmować, ponieważ z dniem 31 sierpnia 2001 r.
nastąpiła zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym, polegająca na tym, że jako
organ założycielski tego przedsiębiorstwa została wykreślona Gmina Miejska
Bolesławiec, a został wpisany Wojewoda Dolnośląski. My uświadomiliśmy to
sobie w czerwcu 2002 r., kiedy ówczesny Sekretarz Miasta dostał ode mnie
polecenie spisania aktu założycielskiego spółki. Nigdy również Władze Miasta
Bolesławiec nie przekazywały żadnych środków finansowych do PWiK.
Radny Jarosław Kowalski – wychodzi na to, że mam się poczuwać do winy, że
Pan przez półtora roku zarządzał mieniem, które do Pana nie należało. Nie
miałem w tym żadnego udziału.
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6.9.1. dot. uwłaszczenia spółdzielni mieszkaniowej – w tej sprawie prowadzimy
rozmowy. Spółdzielnia zwróciła się do nas o przekazanie tych gruntów z 95%
bonifikatą. My zwróciliśmy się do spółdzielni, aby zechciała nam przekazać
grunty zbędne, na których kiedyś planowano rozwój budownictwa
mieszkaniowego, realizowanego przez spółdzielnię mieszkaniową. Dzisiaj
wiemy, że na realizację tych planów większych szans nie ma. W związku z tym,
najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby oddanie tych gruntów gminie
miejskiej, aby na tych terenach mogło być realizowane budownictwo
mieszkaniowe, ale w innej postaci, nie przez spółdzielnię mieszkaniową.
6.9.2. dot. mieszkań przy ul. Piastów i al. Tysiąclecia – na ostatniej sesji
mówiłem, że zwróciłem się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Było
to poprzedzone spotkaniem z członkiem Zarządu Województwa Panem
Borysem. Wola nasza i Urzędu Marszałkowskiego są zgodne. Chcemy przejąć
budynki, które są w zarządzie szpitala wojewódzkiego. Także budynek
„samotniaka” przy ul. Żwirki i Wigury. Oczekujemy na decyzję Sejmiku
Wojewódzkiego, która pozwoli na dokonanie tej czynności przez Urząd
Marszałkowski. Pan Borys twierdził, że powinno to nastąpić w pierwszym
kwartale. Zastanawiam się czy dla mieszkańców tych budynków nie należałoby
zastosować innej taryfy. Chodzi o to, że w tych mieszkaniach nie ma problemu
kaucji oraz jeżeli wszyscy mieszkańcy zdecydują się na wykup mieszkania, czy
nie należałoby zastosować innej bonifikaty.
6.10.1. dot. stłuczek samochodowych – tu chodzi przede wszystkim o działanie
służb powiatowych. Ulice, które Pani radna wymieniła, nie są zarządzane przez
miasto. Dopóki nie zostanie rozstrzygnięta sprawa jednolitego odpowiadania za
stan ulic, dopóty będziemy mieli takie problemy. Przede wszystkim chodzi o
wyjaśnienie roli policji, straży pożarnej. Jest to temat do dyskusji z Panem
starostą, osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie niektórych służb, inspekcji i
straży.
Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik
6.1.1. dot. oświetlenia ul. Mostowej – to jest droga powiatowa. Jeżeli zrobienie
projektu nie będzie kosztowne i po przetargach zostaną nam pieniądze, to być
może w drugiej połowie roku rozważymy możliwość wykonania tego
oświetlenia. Szacunkowy projekt wynosi ok. 25 tys. zł.
6.1.2. dot. kierunkowskazu na Zieloną Górę przy ul. Staszica – to również jest
droga powiatowa. Wystąpimy do powiatu o poprawienie tego kierunkowskazu.
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6.3.1. dot. boiska przy ul. Starzyńskiego – nie ma planów na przejęcie tego
boiska.
6.3.2. dot. wymiany świetlówek przy ul. Starzyńskiego – to oświetlenie nie jest
miejskie, w związku z tym należy się z tym zwrócić do Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bolesławianka”. Jeżeli zostanie to przekazane miastu, to wtedy
to zrobimy.
6.4.1. dot. cmentarza przy ul. Kutuzowa – do końca ubiegłego roku
obowiązywała umowa na utrzymanie tego cmentarza. W tej chwili trwa ostatnia
faza typowania wykonawcy. Problem jest w tym, że pieniądze przeznaczone na
ten cel są „mizerne”. Co do ogrodzenia, to jest wykonany projekt, który
ogranicza cmentarz do tej części, gdzie są groby żołnierzy radzieckich. To jest
ok. 20 arów. Ta część zostanie odgrodzona w ramach realizacji tego projektu.
Pieniądze na ten cel dostaniemy z zewnątrz. Tymczasem dokonamy
porządkowych spraw.
6.4.2. dot. stanu czystości w okolicach dworca PKP – zwracaliśmy się do
wszystkich właścicieli dróg o ustawienie wzdłuż nich koszy. Zareagowali tylko
właściciele dróg krajowych. Ponowimy wystąpienie do właścicieli dróg
wojewódzkich.
6.4.3. dot. wycinania drzew na opał – administratorem terenu przy rzece Bóbr
jest spółka wodna. Wystąpiliśmy zarówno do spółki, jak i policji, z informacją,
że drzewa są wycinane. Policja prowadzi śledztwo.
6.4.4. dot. drogi Zabobrze – w tym roku droga ta będzie remontowana w
pewnym zakresie. Jak tylko będzie odpowiednia pogoda, wszystkie ubytki
zostaną załatane.
6.6.1. dot. stanu balkonów przy ul. Teatralnej – MZGM wystąpił o środki
dodatkowe z nadwyżki. Sprawa będzie rozważana. MZGM poczyni starania,
których celem będzie zabezpieczenie przed ewentualnym odpadaniem tynku.
6.6.4. dot. skargi od mieszkańców ul. Prusa 8/9 – końcem października
zakończył się okres wypowiedzenia i obecnie sprawa jest w sądzie. Czekamy na
rozstrzygnięcia. W czasie rozprawy sądowej zostaną poproszeni, w charakterze
świadków, mieszkańcy tego budynku. Będą mogli przedstawić wobec sądu
swoje stanowisko w tej kwestii.
6.7.1. dot. opracowania „Gospodarowanie i zarządzanie zasobem
mieszkaniowym miasta Bolesławiec” – jak Pan wie, na komisji nie doszło do
dyskusji. To Państwo macie zdecydować o tym, jaką ustalimy politykę. W tej
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chwili moglibyśmy podnieść czynsze do 3% wartości odtworzeniowej, ale to
jest 100%. My zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, w którym przekraczamy tę
wartość dopiero w roku 2009. Jeżeli Państwo nie wyrazicie na to zgody, to
zostanie uchwalona taka wysokość podwyżek, jaką sobie życzycie. To była
propozycja, która dot. rozwiązania problemu, czyli doprowadzenia do zgodności
między czynszami a kosztami utrzymania budynku. Jeśli Państwo nie wyrazicie
zgody na okres 5-letni, to pewnie go przedłużymy. Najbliższa komisja
rozstrzygnie ten problem.
6.10.1. dot. stłuczek samochodowych – poinformujemy policję i straż pożarną o
numerach telefonów do właścicieli dróg. Poinstruujemy także, aby w każdym
przypadku były zawiadamiane służby miejskie.
6.12.1. dot. rozpoczętej budowy przy ul. Wybickiego oraz chodnika przy ul.
Opitza – chodnik ten zostanie naprawiony.
6.12.2. dot. hydrantu przy ul. Tulipanowej – to jest hydrant PWiK. Wystąpimy
do przedsiębiorstwa z prośbą o jego przesunięcie.
Z-ca Dyrektora MZGM Piotr Woch
6.5.1. dot. odrabiania zaległości czynszowych – w MZGM już w zeszłym roku
wprowadziliśmy możliwość odpracowania czynszu dla osób, które mają
zadłużenie. W miesiącach październik, listopad i grudzień ub.r. odpracowywało
u nas 10 osób. W tym roku już mamy zawarte umowy z 7 osobami, które od
początku marca br. będą wykonywać prace w naszym zakładzie, ale tylko przy
sprzątaniu. Rozpatrzymy także możliwość innego zatrudnienia, ale wiąże się to
z tym, że musimy mieć środki, np. na materiały. Poza tym musimy mieć
pewność, że osoby te będą prawidłowo wykonywać swoją pracę. Trzeba tak
zorganizować pracę, aby nadzór nad tymi osobami był skuteczny. Praca ta jest
wykonywana w mieszkaniach komunalnych, gdzie nie możemy wprowadzić
osób, których nie znamy. Jest więc z tą sprawą związanych wiele problemów,
ale wszystkie możliwości rozważamy i będziemy starali się stworzyć możliwość
zatrudnienia.
Naczelnik Wydz. MiG Piotr Żak
6.8.1. dot. unijnego programu za remonty starej zabudowy – Rada Miasta
przyjęła w budżecie pewną sumę, za którą wykonamy projekt rewitalizacji
Rynku, łącznie z ul. Sierpnia 80 i Prusa. Chcemy wybrukować cały Rynek,
określić kolorystykę i sposób zabudowy nieruchomości na wprost Kościoła.
Mając projekt wraz z kosztorysem możemy 1 września br. wystąpić do Urzędu
Marszałkowskiego o dofinansowanie tego zadania ze środków
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pozabudżetowych. Na pewno skontaktujemy się z Dyrektorem Ireneuszem
Ratuszniakiem, a Pana radnego będziemy informować, jak przebiegają sprawy
związane z projektowaniem.
6.8.3. dot. odpowiedzi na interpelację z poprzedniej sesji – 28 stycznia br.
obiecałem Panu, że w ciągu 2 tygodni prześlę na Pana ręce pisemną odpowiedź
w sprawie zabudowy działki przy ul. Daszyńskiego. Niestety dekretację
otrzymałem w zeszłym tygodniu. Wydział pismo przygotował, poszło ono do
Pana, ale z opóźnieniem.
6.9.1. dot. uwłaszczenia spółdzielni mieszkaniowej – obecnie spółdzielnia
mieszkaniowa posiada grunty w użytkowaniu wieczystym. Faktycznie
spółdzielnia chce się uwłaszczyć, zamienić prawo użytkowania wieczystego na
prawo własności, ale prosi o 95% bonifikatę. Rozpatrywaliśmy to dosyć
szczegółowo i wystąpiliśmy z prośbą o przekazanie gruntów niezabudowanych
na rzecz gminy miejskiej i wystąpienie do Rady ze stosowną uchwałą o
możliwość uwłaszczenia spółdzielni i tym samym jej członków.
6.12.1. dot. rozpoczętej budowy przy ul. Wybickiego oraz chodnika przy ul.
Opitza – 11 września 1996 r. działka o powierzchni 224 m przy ul. Wybickiego
została sprzedana, tzn. oddana w użytkowanie wieczyste. Cena wylicytowana –
4.900 zł. Za sumę 735 zł, tj. 15 % tej sumy, Pan Jan Ziółkowski z Bożejowic
nabył tę nieruchomość. Uzyskał pozwolenie na budowę. W tym miejscu miała
powstać kamienica, z usługami na parterze. Obecnie są tylko fundamenty i
wyprowadzone ściany fundamentowe. Budowa jest przerwana już od kilku lat.
5 lutego br. wystąpiliśmy do Pana Ziółkowskiego z pismem informującym, że
wszczynamy postępowanie w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego i
odebrania nieruchomości. 27 lutego br. odbędzie się wizja lokalna z
właścicielem nieruchomości i wówczas zapadnie decyzja, czy Pan Ziółkowski
będzie kontynuował budowę, czy nie. Jeżeli nie, sprawę kierujemy do sądu i
odbieramy nieruchomość. Jednocześnie wystąpimy do Inspektora Nadzoru
Budowlanego, aby przymusił inwestora do poprawnego ustawienia płotu, który
jest tam przewrócony.
Z-ca Naczelnika Wydz. KO Genowefa Bogaczewicz
6.6.2. dot. pojemników do segregacji śmieci – powołany przez Prezydenta
Miasta zespół ds. selektywnej zbiórki odpadów, kierując się doświadczeniami
innych miast, a także po przeprowadzeniu sondażu wśród naszych
mieszkańców, zdecydował wybrać trzy typy pojemników na odpady. Pierwszy z
nich jest o podstawie prostokątnej. Jego cena wynosi 987 zł netto. Takich
pojemników kupiliśmy 100 szt. Drugi typ pojemników ma okrągłą podstawę.
Jego cena wynosi 945 zł netto. Tych pojemników również zakupiliśmy 100 szt.
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w trzech kolorach. W celu wykorzystania istniejącego sprzętu do opróżniania
pojemników zakupiliśmy pojemniki o pojemności 1100 l, w ilości 75
kompletów oraz worki, które są rozdawane głównie mieszkańcom domków
jednorodzinnych. Na zakup wszystkich pojemników z budżetu miasta została
wydatkowana kwota 848.367 zł. Jest jeszcze problem. Przy budynkach
zarządzanych przez Agencję Mienia Wojskowego pojawiły się pojemniki inne,
niż wybrane przez komisję. Ustawia je firma działająca nielegalnie. Zgłosiliśmy
to na policję, trwa dochodzenie. Myślę, że zostanie skierowany pozew do sądu.
6.6.3. dot. wyciętych dębów nad żwirownią przy ul. Zabobrze i Piastów – w tej
sprawie toczy się postępowanie w Komendzie Powiatowej Policji. Oczekujemy
na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli chodzi o cięcia sanitarne drzew przy ul.
Piastów to chciałam powiedzieć, że na takie cięcia nie ma obowiązku uzyskania
zezwolenia Urzędu Miasta. Każdy właściciel może obcinać konary we własnym
zakresie. Jeżeli jednak w wyniku takich cięć drzewo uschnie, to wówczas mamy
prawo nałożyć karę. W ubiegłym roku z terenu zieleni miejskiej wycięto 48
drzew, a nasadzono 132, w tym 100 jesionów, które otrzymaliśmy za darmo. Na
terenie miasta posadzono również 238 krzewów. W zamian za wydawane
zezwolenia zobowiązujemy do nasadzeń drzew. W ubiegłym roku takich
zobowiązań było 30. Jeżeli chodzi o środki finansowe za drewno, to w zeszłym
roku pozyskano 45 m3 drewna, a uzyskany dochód wynosił ok. 2800 zł.
Prezes MZGK Kazimierz Niebieszczański
6.6.2. dot. pojemników do segregacji śmieci – samochód do zbiórki odpadów nie
bierze wszystkich trzech pojemników, tylko opróżnia każdy osobno.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta uznała
udzielone odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, za wyczerpujące.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta
zamknął XVII sesję Rady Miasta.
Protokołowała:
Małgorzata Majdańska
MM/MM
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