PROTOKÓŁ NR XIX/04
XIX sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 21 kwietnia 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. 13.00
Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 19 radnych

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Krzysztof Konopka
- Starosta Bolesławiecki
2. Piotr Roman
- Prezydent Miasta
3. Jerzy Zieliński
- Sekretarz Miasta
4. Bożena Szymczak
- Skarbnik Miasta
5. Tadeusz Grzesik
- Radca Prawny Urzędu Miasta
6. Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej i goście XIX sesji
7. 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 XIX sesji.
Ustalony porządek obrad XIX sesji radni otrzymali w zawiadomieniach,
w terminie regulaminowym.
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W związku z tym, że nie złożono wniosku o wprowadzenie zmian w
porządku, Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta przyjęła
porządek obrad XIX sesji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XIX sesji.
3. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji Rady
Miasta odbytej w dniu 31 marca 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. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bolesławcu.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 r.
8.1. Wprowadzenie do dyskusji.
8.2. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu
budżetu miasta za 2003 r.
8.3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r.
8.4. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2003 r.
8.5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej .
8.6. Dyskusja.
8.7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2003 r.
2/ w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2003 r.
9. Projekty uchwał Rady Miasta:
9.1. o zmianie uchwały Nr XVII/179/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25
lutego 2004 r. 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,
9.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z
dnia 28 września 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania
zleconego zadania własnego gminy przez podmioty nie zaliczone do
sektora finansów publicznych,
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9.3. o porozumieniu z Zarządem Powiatu Bolesławieckiego w sprawie
określenia obowiązków i warunków współfinansowania kosztów remontu
drogi ul. Grunwaldzka w Bolesławcu,
9.4. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej położonej
przy ul. Łokietka – Górne Młyny pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a
Powiatem Bolesławieckim bez obowiązku dokonywania dopłat,
9.5. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec stałych obwodów
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego.
10. Sprawy organizacyjne:
10.1. informacje bieżące dla Rady Miasta.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Ad 3. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miasta.
Zgodnie ze Statutem Miasta Bolesławiec protokół XVIII sesji Rady
Miasta, odbytej w dniu 31 marca 2004 r., był wyłożony do wglądu w Referacie
Organów Gminy Miejskiej – oraz w czasie obecnej sesji.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Irena Dul – wnioskowałam o zwolnienie z podatku od nieruchomości
organizacji społecznych, a nie organizacji pożytku publicznego (str. 20
protokołu z XVIII sesji). Prosiłabym o rzetelny zapis moich słów. Wysoką Radę
proszę o to, aby nie głosowała nad tym, że to ja mam przygotować protokół i
przekazać go do Referatu Organów Gminy Miejskiej, ponieważ radni nie są
kompetentni do sporządzania protokołu, tak jak to miało miejsce na poprzedniej
sesji.
Radny Hubert Prabucki – zgłaszam wniosek, aby przyjąć uwagę Pani radnej Dul
i wprowadzić poprawkę, a protokół przyjąć dzisiaj.
Rada Miasta, jednogłośnie, tj. 19 głosami „za” przyjęła wniosek radnego
Huberta Prabuckiego, tym samym protokół z XVIII sesji został przyjęty.
Ad 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji
Rady Miasta odbytej w dniu 31 marca 2004 r.
Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją, w
terminie regulaminowym.
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W/w sprawozdanie Rada Miasta przyjęła większością głosów, tj. 15
głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”.
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
5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
Powyższą informację przedstawił Przewodniczący Rady Miasta, który
poinformował, że:
- w dniu 6 kwietnia br. Komisja Rewizyjna, a 15 i 16 kwietnia br. pozostałe
komisje stałe Rady Miasta opiniowały projekty uchwał w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r. oraz udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta za 2003 r.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada w/w informację przyjęła
do akceptującej wiadomości.
Ad 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący 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.
Następnie głos zabrali:
6.1. radny Eugeniusz Kowalski
6.1.1. jak wygląda sprawa powstania Gimnazjum Samorządowego nr 4?
ZAŁĄCZNIK – nr 5
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6.2. radny Stanisław Szypulski
6.2.1. wnoszę o wystąpienie do Zarządu Powiatu o zamknięcie lub ograniczenie
miejsca postoju na ul. Prusa z uwagi na szkody, które powodują stojące
tam samochody. Jest to logiczne i możliwe, ponieważ parkingi istniejące
na zapleczu tej ulicy są niewykorzystane.
6.2.2. wnoszę o skuteczne wyjaśnienie spraw związanych z uwłaszczeniem
gruntów komunalnych mieszkańcom Bolesławca.
ZAŁĄCZNIK – nr 6
6.3. radny Alojzy Skóra
6.3.1. mieszkańcy ul. M. Kopernika uprzejmie proszą o uzupełnienie ubytków
asfaltowych przy wjeździe z ul. Kosiby na ul. Kopernika (studzienka
kanalizacyjna) oraz wzdłuż ul. Kopernika.
6.3.2 rodzice dzieci korzystających z placu zabaw w parku przy ul.
Tyrankiewiczów, ul. Starzyńskiego i ul. Kilińskiego proszą o
zweryfikowanie i uzupełnienie istniejącego sprzętu oraz doposażenie w
inne nowe urządzenia dla bawiących się dzieci.
6.3.3. dlaczego we wczorajszej „Gazecie Wojewódzkiej” Nr 94/16 (389) z dnia
20 kwietnia br. w gronie wymienionych gmin nie ma Gminy Miejskiej
Bolesławiec w sprawie rozwoju sportu w województwie w latach 2004 –
2007? Do zapytania dołączam dokument Pana H. Jakubczyca.
ZAŁĄCZNIK – nr 7
6.4. radny Bolesław Nowak
6.4.1. zwracam się do Rady Miasta o interwencję w sprawie miejsca
stanowiącego wizytówkę naszego miasta. Gród kasztelański znajdujący
się przy ul. Topolowej (os. Staszica) wymaga gruntowego
uporządkowania. Na terenie placu zalegają nieczystości, zaniedbana jest
również roślinność. W związku z tym zwracam się do Pana Prezydenta o
zmobilizowanie odpowiednich służb i doprowadzenie tego historycznego
miejsca do właściwego stanu.
6.4.2. w imieniu mieszkańców ul. Granicznej chciałem zwrócić uwagę na
znajdujący się w bardzo złym stanie chodnik, z uszkodzonymi płytami
chodnikowymi i krawężnikami, który uniemożliwia osobom starszym
poruszanie się po nim, co stwarza zagrożenie dla przechodniów i
kierujących pojazdami. Proszę Pana Prezydenta o interwencję w tej
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sprawie. Korzystając z okazji chciałbym, w imieniu mieszkańców ul.
Staszica, podziękować Panu Prezesowi MZK za pozytywne załatwienie
sprawy dodatkowych kursów autobusowych.
ZAŁĄCZNIK – nr 8
6.5. radny Leszek Chudzik
6.5.1. członkowie spółdzielni mieszkaniowych proszą o podjęcie uchwały na
określenie bonifikaty na odpłatną zamianę użytkowania wieczystego na
własność nieruchomości gruntowych, na których posadowione są budynki
poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych.
6.5.2. mieszkańcy ul. Widok proszą o poprawienie nawierzchni jezdni po
inwestycjach, jakie były czynione w latach poprzednich.
ZAŁĄCZNIK – nr 9
6.6. radny Jarosław Kowalski
6.6.1. w sprawie dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dla dzieci
wskazanych przez Związek Bezrobotnych:
- czy jest możliwe dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci
wskazanych przez w/w związek, a organizowanych przez uprawnione i
sprawdzone instytucje, organizacje?
Przypomnę, że w poprzednim roku wszystkie dzieci wskazane przez ów
związek wyjechały na wakacje organizowane przez TPD. Czy jest
możliwe powtórzenie takiej „akcji” w tym roku?
6.6.2. czy jest już pisemne przyzwolenie, które deklarował Dyrektor PWiK i
pracowników przedsiębiorstwa w sprawie procesu komunalizacji? Czy
Panu coś o tym wiadomo?
ZAŁĄCZNIK – nr 10
6.7. radny Zdzisław Abramowicz
6.7.1. wnioskuję o rozszerzenie zaplecza w kierunku Przedszkola za TBS, przy
ul. Wąskiej.
ZAŁĄCZNIK – nr 11
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Ad 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolesławcu.
Projekt sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bolesławcu radni otrzymali przed sesją, w terminie
regulaminowym.
Na wniosek radnego Stanisława Szypulskiego, Rada Miasta postanowiła
odstąpić od referowania sprawozdania z działalności MOPS w Bolesławcu.
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Stanisław Szypulski,
2) Dyrektor MOPS – Małgorzata Dłużyk – Dienstbier.
Rada Miasta większością głosów, tj. 18 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności
MOPS w Bolesławcu.
SPRAWOZDANIE – zał. nr 12
Ad 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 r.
Pisemne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 r. radni
otrzymali w terminie regulaminowym.
Temat ten był przedmiotem prac poszczególnych komisji stałych Rady
Miasta.
8.1. Wprowadzenie do dyskusji.
Skarbnik Miasta p. Bożena Szymczak, celem wprowadzenia do dyskusji,
przedstawiła zbiorcze, syntetyczne zestawienie sprawozdania z wykonania
budżetu za 2003 r.
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Stanisław Szypulski – analizując sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta za 2003 r., widać, że za dużo środków zostało niewygaszonych.
Świadczy to o tym, że nie zostały zrealizowane zadania, które sobie
postawiliśmy jako gmina na 2003 r. Tym samym, nie został zrealizowany budżet
i założenia, które przyjęliśmy na 2003 r., m.in. wycofano się z remontu basenu.
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Prawdopodobnie w tym roku na basenach otwartych nie będziemy się kąpać.
Dlatego klub SLD nie będzie głosował za przyjęciem sprawozdania z
wykonania budżetu za 2003 r. oraz za udzieleniem absolutorium Panu
Prezydentowi.
2) Prezydent Miasta Piotr Roman – cieszę się, że poznałem stanowisko klubu
SLD, ponieważ na komisjach, poza radnym Andrusieczko, nie zabieraliście
Państwo głosu i nie uczestniczyliście w głosowaniu. Zastanawiam się, czy jest
sens zapraszania Państwa na komisje. Jeżeli mamy rozmawiać o budżecie i
przyjmujecie Państwo taką taktykę, to jest to zagrywka polityczna. Pan radny
Szypulski był łaskaw powiedzieć o basenie. Panie radny, pomylił Pan baseny.
100 tys. zł planowane było na basen kryty. Chciałbym przypomnieć, że
zaprzysiężenie mnie na Prezydenta było 19 listopada 2002 r., 22 stycznia 2003 r.
uchwalaliśmy już budżet. Poprzedni Zarząd Miasta nie pozostawił projektu
budżetu, łamiąc przepisy ustawy samorządowej. Mieliśmy więc dwa miesiące
na wyjście od dokumentów planistycznych, które opiewały na rozziew
pomiędzy wydatkami a dochodami „in minus” ponad 10 mln zł. Obiecano
ludziom bardzo wiele, np. WPI zawierał 27 autobusów, tylko, że to były
marzenia. Rzeczywistość jest taka, że aby spiąć budżet trzeba go zrównoważyć.
Zrównoważyliśmy ten budżet. Przypomnę, że absolutorium to instytucja prawa
finansowego, która polega na ocenie wykonania budżetu zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o finansach publicznych. Argumenty dotyczące
niewygaszonych środków nie powinny stanowić pretekstu do głosowania
przeciw przyjęciu absolutorium. Jeżeli mówimy o wykonaniu budżetu, to
odsyłam Państwa do wykazu zadań majątkowych. Widać tam konkretne
dokonania i osiągnięcia. Budżet 2003 r. był budżetem kontynuacji z
przeniesieniem pewnych priorytetów. Mówimy tu o oświacie. Zdecydowaliśmy
się na odmienną filozofię remontu szkół. Komisja wie, w jakim stanie
zastaliśmy szkoły po rządach SLD. Następne działania – drogi. W 2002 r. nie
przeprowadzono remontu nawierzchni nawet 1 m 2. Proszę zobaczyć, ile dróg
zostało wybudowanych, wyremontowanych. Kolejne działania – segregacja
odpadów. Kwestia bezpieczeństwa – przerwaliśmy 14-letnią dyskusję, czy
tworzyć straż miejską. Trzeba było od dyskusji przejść do działania.
Zorganizowaliśmy patrole policyjne, rozpoczęliśmy system monitoringu. Można
także mówić o zupełnie innej jakości działania niektórych instytucji, np. BOK
(kino zaczęło zarabiać na siebie), MOSiR (hotel, który przynosił ogromne straty,
w ubiegłym roku przyniósł stratę, ale zminimalizowaną, wygląda na to, że hotel
zacznie zarabiać na siebie). Wszystkie te elementy stanowią o wykonaniu
budżetu, zgodnie z założeniami uchwały budżetowej, podjętej 2 miesiące po
zaprzysiężeniu Prezydenta. Nadal trwają rozpoczęte procedury, zmierzające do
tego, aby Urząd Miasta stał się przyjazny – ISO, przygotowanie do
elektronicznego obiegu dokumentów i uruchomienia punktu obsługi klienta.
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Każdy, kto wykazał choć trochę przychylności przy analizie budżetu, musi sam
sobie odpowiedzieć, jak powinien głosować.
3) radny Stanisław Szypulski – odnośnie basenu krytego – gdyby te środki
zostały przeznaczone na basen otwarty, i taka była moja intencja, to byłby on
wyremontowany. Pan, Panie Prezydencie, ciągle mówi o polityce. Jeżeli chodzi
o Pana zaprzysiężenie, to dlaczego Pan nie powie, że zwrócił się Pan do Zarządu
Miasta o to, aby nie podejmować żadnych decyzji. Oczywiście, są sprawy, które
zostały zrobione, ale proszę wziąć sprawozdanie z wykonania planu pracy i
przeczytać, co nie zostało zrobione.
4) radny Jarosław Kowalski – popieram wykonanie budżetu za 2003 r. Ze
względów formalnych, które wystąpiły (zaprzysiężenie późniejsze,
nieprzygotowanie przez poprzedni Zarząd projektu budżetu), pewnych rzeczy
nie można było wykonać w czasie. Pan radny Szypulski powiedział, że Pan
Prezydent wystąpił z pismem, żeby nie podejmować żadnych decyzji. Na jednej
z pierwszych sesji w 2003 r. powiedziałem, że ostatniego dnia urzędowania
Pana Prezydenta Burniaka, po wyborach, została przepisana działka, którą
otrzymał Pan, który miał działkę na Zabobrzu. Okazało się, że ten Pan dostał
zamianę ostatniego dnia, działkę na ul. Łokietka - Górne Młyny – Zgorzelecka.
W środku tego terenu, gdzie Pański Zarząd wydał decyzję o zagospodarowaniu i
wydał pieniądze na koncepcję zabudowy tego terenu. Na jakiej podstawie
zamienia się te działki ostatniego dnia? Panie radny Szypulski, był Pan
nauczycielem, Dyrektorem MOSiR-u, był Pan w Zarządzie Miasta i nic Pan nie
zrobił odnośnie sali gimnastycznej, nic Pan nie zrobił na basenach, a teraz nagle
chce Pan robić.
5) radny Hubert Prabucki – mamy dyskutować nad sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2003 r. Tymczasem na tej sali odbywają się osobiste wycieczki.
Apeluję, aby rozmawiać tylko i wyłącznie na temat budżetu.
6) radny Stanisław Szypulski - Dyrektorem MOSiR-u, a właściwie
Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku byłem w 1973 r. Nigdy
nie dysponowałem i nie byłem zarządcą jakiejkolwiek sali. Ponadto cały czas
radny Kowalski mówi „Pan Burniak”. Ja się czuję obrażony, ponieważ byłem
1/7 Zarządu i Pan Burniak też był 1/7 i nie rządził Pan Burniak, tylko rządził
Zarząd.
7) Prezydent Miasta Piotr Roman – przypomnę, że odstąpiliśmy od remontu
basenu krytego, ponieważ przygotowujemy się do inwestycji związanej z
budową nowego basenu krytego. Nie przypominam sobie wniosku, aby
przeznaczyć jakiekolwiek pieniądze na remont basenów odkrytych. Mówienie
dzisiaj, że jest to przyczyna tego, że będziecie Państwo głosowali przeciw, jest
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„naciągane”. Pan radny powiedział, że projekt budżetu na 2003 r. nie został
przygotowany, ponieważ po wyborach zwróciłem się rzeczywiście do
Prezydenta Miasta o niepodejmowanie istotnych czynności, a przynajmniej
informowanie mnie o tym. To jest kolejna wersja, ponieważ przypominam sobie
wypowiedź byłego Prezydenta Burniaka, który powiedział, że „projekt budżetu
był, ale postanowiliśmy go nie pokazywać Panu Prezydentowi Romanowi”. Z
informacji pochodzących z Wydz. FB wynika, że projektu budżetu nie było.
8) radny Eugeniusz Kowalski - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obeszła
wszystkie przedszkola, gimnazja i szkoły podstawowe. W najlepszym stanie
została rozbudowana SP nr 3 i sala gimnastyczna przy SP nr 5. W dobrym stanie
było też przedszkole nr 9. Stan techniczny pozostałych placówek pozostawia
wiele do życzenia. W tym roku zaczęto kompleksowy remont.
9) Skarbnik Miasta Bożena Szymczak – chciałam wyjaśnić sprawę środków
niewygaszonych. Niewygaszanie jest jednym z instrumentów zapisanych w
ustawie o finansach publicznych, który pozwala na kontynuowanie zadań
poprzez przekroczenie roku budżetowego, aby data 31 grudnia nie była datą,
która przerwie wykonanie zadania, którego proces się już rozpoczął. Jest to
instrument wykorzystywany.
8.2. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu
budżetu miasta za 2003 r.
Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2003 r. radni
otrzymali w terminie regulaminowym (zał. nr 13).
Radny Zdzisław Abramowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
zreferował powyższą opinię.
8.3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu miasta za 2003 r. radni otrzymali w terminie
regulaminowym (zał. nr 14).
Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Jan Jasiukiewicz zreferował
powyższą opinię.
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8.4. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2003 r.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta za 2003 r. radni otrzymali w terminie
regulaminowym (zał. nr 15).
Radny Zdzisław Abramowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
zreferował powyższy wniosek, informując, że Komisja Rewizyjna postanowiła
wystąpić z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi
Miasta za 2003 r.
8.5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej.
Opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Bolesławiec radni otrzymali przed dzisiejszą sesją (zał. nr 16).
Zreferował ją radny Zdzisław Abramowicz – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
8.6. Dyskusja.
Na początku dyskusji głos zabrali Przewodniczący komisji stałych Rady
Miasta, którzy zreferowali pozytywne opinie poszczególnych komisji do
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r., tj.:
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – radny
Krzysztof Pieszko (zał. nr 17),
- Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa – radny Hubert Prabucki (zał. nr 18),
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – radny Eugeniusz
Kowalski (zał. nr 19),
- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych – radny
Andrzej Czeczutka (zał. nr 20).
8.7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2003 r.
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Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 r. radni otrzymali w
terminie regulaminowym w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 112/04 z
dnia 30 marca 2004 r.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta zreferował powyższy projekt
uchwały.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że
uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.
została przyjęta przez Radę Miasta większością głosów, tj. 13 głosami „za”, przy
4 głosach „przeciw” (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu).
UCHWAŁA NR XIX/196/04 – zał. nr 21
2/ w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2003 r.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Następnie Przewodniczący Rady Miasta zreferował powyższy projekt
uchwały.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że
uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2003 r.
została przyjęta przez Radę Miasta większością głosów, tj. 13 głosami „za”, przy
4 głosach „przeciw” (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu).
UCHWAŁA NR XIX/197/04 – zał. nr 22

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady

Ad 9. Projekty uchwał Rady Miasta:
9.1. o zmianie uchwały Nr XVII/179/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25
lutego 2004 r. 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,
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Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Józefa Pokładka, postanowiła
większością głosów, tj. 13 głosami „za” (6 radnych nie brało udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 13 głosami „za” (6 radnych nie brało
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr XVII/179/04
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2004 r. 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.
UCHWAŁA NR XIX/198/04 – zał. nr 23
9.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 28 września 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie
dotacji z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli
wykonywania zleconego zadania własnego gminy przez podmioty nie
zaliczone do sektora finansów publicznych,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 13 głosami „za” (6 radnych nie brało udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 13 głosami „za” (6 radnych nie brało
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XIII/89/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 września 1999 r. w sprawie
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu jej
rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania własnego gminy
przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.
UCHWAŁA NR XIX/199/04 – zał. nr 24
9.3. o porozumieniu z Zarządem Powiatu Bolesławieckiego w sprawie
określenia obowiązków i warunków współfinansowania kosztów
remontu drogi ul. Grunwaldzka w Bolesławcu,
13

Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terenie regulaminowym.
Z-ca Naczelnika Wydz. KO Genowefa Bogaczewicz wniosła autopoprawkę
Prezydenta Miasta do powyższego projektu uchwały.
Z-ca Naczelnika Wydz. KO Genowefa Bogaczewicz – w tytule i treści uchwały
proszę poprawić określenie „remont drogi” na „przebudowę drogi”. Następnie
w § 1 ust. 1 proszę wykreślić ostatni człon zdania, tj. „w ramach posiadanych
środków finansowych w budżecie miasta, przeznaczonych na remonty dróg”.
Zgodnie z wnioskami Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów § 6 projektu
porozumienia otrzymuje brzmienie: „strony wyrażają intencję kontynuacji w
latach następnych współfinansowania przebudowy drogi ul. Zgorzeleckiej”.
Rada Miasta większością głosów, tj. 15 głosami „za” (4 radnych nie brało
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę o porozumieniu z Zarządem Powiatu
Bolesławieckiego w sprawie określenia obowiązków i warunków
współfinansowania kosztów remontu drogi ul. Grunwaldzka w Bolesławcu wraz
z przedstawionymi autopoprawkami.
UCHWAŁA NR XIX/200/04 – zał. nr 25
9.4. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej
położonej przy ul. Łokietka – Górne Młyny – pomiędzy Gminą
Miejską Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim bez obowiązku
dokonywania dopłat,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 15 głosami „za” (4 radnych nie brało udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 15 głosami „za” (4 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łokietka – Górne Młyny –
pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim bez
obowiązku dokonywania dopłat.
UCHWAŁA NR XIX/201/04 – zał. nr 26
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9.5. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec stałych obwodów
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 15 głosami „za” (4 radnych nie brało udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 15 głosami „za” (4 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze
miasta Bolesławiec stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
UCHWAŁA NR XIX/202/04 – zał. nr 27

Ad 10. Sprawy organizacyjne:
10.1. informacje bieżące dla Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:
- XX sesja odbędzie się 26 maja 2004 r.,
- termin składania oświadczeń majątkowych mija 30 kwietnia br.,
- III sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbędzie się 23 kwietnia br.
Następnie głos zabrał Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński, udzielając
wyjaśnień w sprawie składania oświadczeń majątkowych.
Ad 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Prezydent Miasta Piotr Roman
6.2.1. dot. ograniczenia miejsca postoju na ul. Prusa – w ubiegłym tygodniu
spotkałem się z dużą grupą przedstawicieli środowisk kupieckich, wśród których
byli także najemcy i właściciele lokali użytkowych położonych przy ul. Prusa.
Ich zdanie jest odmienne od tego, które zaprezentował Pan radny Szypulski. Nie
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mogę się zgodzić z taką argumentacją, że zamknijmy ulicę, to nie będziemy
musieli jej remontować. Ulice są po to, aby jeździły po nich samochody i od
czasu do czasu trzeba je remontować. Chcę zwrócić uwagę na jeden fakt.
Wczorajszy przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego – jestem przekonany, że nie
uzyskalibyśmy kwoty 650 tys. zł za ten lokal, gdyby ulica była zamknięta.
Rozmawiałem z ludźmi prowadzącymi działalność przy ul. Prusa. Wartość tych
lokali po otwarciu ulicy jest zdecydowanie większa, niż gdyby ulica była
zamknięta. Oczywiście warto byłoby się zastanowić nad dodatkowym
elementem organizacji ruchu, np. nad zamontowaniem jeszcze jednego znaku
ograniczającego możliwość postoju, np. do 10-15 min. Generalnie na tym etapie
rozwoju naszego miasta jestem przeciwnikiem zamknięcia tej ulicy. Był
natomiast wniosek do Rady Miasta i sądzę, że Rada powinna ten wniosek
przeanalizować.
6.2.2., 6.5.1. dot. kwestii uwłaszczenia – trwają prace nad przygotowaniem
odpowiedniego projektu uchwały, ale jest tak, że dobrych wzorców nie widać.
Taką uchwałę podjął np. Szczecin i została ona zakwestionowana. Bydgoszcz
także taką uchwałę podjęła i zostaje ona pokazywana jako uchwała, która nie
powinna zawierać takich treści. My chcemy doprowadzić do uwłaszczenia, ale
zgodnego z prawem i proszę wierzyć, że są to szczere intencje. Potrzeba na to
jednak trochę czasu. Trzeba rozważyć szereg różnego rodzaju wniosków, np.
czy właściciele lokali użytkowych, którzy mają prawo użytkowania
wieczystego, powinni być także brani pod uwagę przy uwłaszczeniu, czy nie?
Czy właściciele działek, które kupili w celach spekulacyjnych, także powinni
być objęci uwłaszczeniem? Na pewno można się zgodzić co do uwłaszczenia
najemców, czy też właścicieli lokali mieszkalnych. Sądzę, że tutaj dyskusji nie
będzie. Pokazuję tych kilka problemów, które udowadniają, że nie jest to sprawa
prosta. Moglibyśmy już dzisiaj podjąć uchwałę na wzór uchwały bydgoskiej, ale
gwarantuję, że nie uchowa się ona w nadzorze wojewody. W interpelacji
radnego Chudzika było konkretne pytanie dot. spółdzielni mieszkaniowej. W
przypadku spółdzielni mieszkaniowej jest to o wiele prostsze. Przypomnę, że
postawiliśmy warunek dot. tego, żeby spółdzielnia chciała przekazać miastu
grunty, które są jej niepotrzebne. Było już jedno spotkanie z Prezesem Hetelem i
z Panią Dyrektor Ślęzak i poinformowano nas, że decyzje o nieodpłatnym
przekazaniu nam tych działek może podjąć Walne Zgromadzenie Przedstawicieli
Spółdzielni Mieszkaniowej, które może odbyć się dopiero w czerwcu. Czy z
punktu widzenia interesu gminy warto wcześniej podejmować uchwałę, nie
mając gwarancji co do tego, czy spółdzielnia przekaże nam te grunty? Sądzę, że
w tym roku przedstawimy Państwu uchwały, które w pewien sposób spowodują
przyspieszenie procesów uwłaszczania się mieszkańców.
Chciałbym jeszcze zdementować informację dot. basenów odkrytych. Nie
ma żadnego zagrożenia otwarcia tych basenów. Jeśli chodzi natomiast o remont
basenów, to koszt remontu jednej niecki basenowej wynosi ok. 1 mln zł.
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6.3.3. dot. programu finansowania inwestycji sportowych – rzeczywiście taka
informacja ukazała się w „Gazecie Wojewódzkiej”. Z tego, co wiem, to jesteśmy
umieszczeni w wykazie „zadań oczekujących” i tylko tu możemy być
umieszczeni. Nasz wniosek, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim,
jest wnioskiem dość ogólnym, ponieważ nie jest spełniony podstawowy
warunek - nie mamy prawa do władania działką. Mówię o części sportowej
MOSiR-u. Do czasu, kiedy nie przedstawimy przed sejmikiem prawa własności
czy użytkowania wieczystego, to do tego czasu nasz wniosek może znajdować
się w wykazie „zadań oczekujących”. Tym bardziej, że procedury
przygotowawcze dofinansowania mogą potrwać jeszcze co najmniej rok.
Istnieją realne perspektywy tego, że to zadanie może być rozpoczęte w tej
kadencji, a zakończone w kadencji następnej.
6.4.1. dot. grodu kasztelańskiego przy ul. Topolowej – miejsce to bywa
zaśmiecane przez mieszkańców Pańskiej dzielnicy, Panie radny. Trzeba do nich
zaapelować. Jest to niewątpliwie jedno z miejsc, które występuje jako miejsce
historyczne i należy mu się szacunek.
6.6.1. dot. dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dla dzieci oraz
komunalizacji PWiK – w latach ubiegłych było tak, że dzieci osób bezrobotnych
korzystały z dofinansowania, zarówno ze środków z budżetu miasta, jak i z
pomocy MOPS. Prawie wszystkie dzieci, które były zgłoszone w ubiegłym
roku, pojechały na obozy organizowane przez instytucje doświadczone w tej
dziedzinie. Pojawił się pewien spór dot. wniosku Związku Bezrobotnych o
sfinansowanie, a nie dofinansowanie, pobytu wakacyjnego 20 dzieci osób
należących do Związku Bezrobotnych. Wykupiono 20 miejsc po 1.200 zł,
łącznie wniosek na 24 tys. zł. Za takie pieniądze ZHP organizuje pobyt
wakacyjny dla 160 dzieci. Stąd była moja prośba, aby uzyskać statut Związku
Bezrobotnych i móc sprawdzić, czy w statucie stowarzyszenia istnieje zapis
mówiący o tym, że w ramach celu realizowanego przez stowarzyszenie jest cel,
bądź nazwany enumeratywnie, bądź taki, który można podciągnąć pod
organizację wypoczynku letniego. Trudno nazwać „zapewnienie godziwych
warunków mieszkańcom” celem, który umożliwia organizację takiego
wypoczynku. Był także argument mówiący o braku doświadczenia oraz to, że
można ten wypoczynek zorganizować taniej, tzn., że za te same pieniądze dla
większej ilości dzieci. Stąd propozycja Pana radnego, aby zaproponować
Związkowi Bezrobotnych identyczne zasady dofinansowania, jak w przypadku
dzieci, które pojadą na kolonie organizowane przez TPD, ZHP i Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich. Jeżeli Związek Bezrobotnych przedstawi 20, czy też więcej
dzieci, które miałyby pojechać na tego typu imprezy, to sadzę, że z naszej strony
i strony organizatorów nie będzie jakichkolwiek przeciwwskazań. Tym bardziej,
że do Związku Bezrobotnych mogą należeć także osoby, które kiedyś były
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osobami bezrobotnymi. W takiej sytuacji, poza skierowaniem tych dzieci,
konieczne będzie także badanie sytuacji materialnej rodzin tych dzieci.
Kolejne pytanie dot. ISPA. Na poprzedniej sesji przedstawiłem Państwu
opinię prawną profesora Kuleszy, który przedstawił tam 6-7 wariantów, które
umożliwiałyby komunalizację PWiK. Warianty te wypunktował hierarchicznie,
czyli uznał, że wariant polegający na zrzeczeniu się prawa własności i
użytkowania wieczystego przez organy przedsiębiorstwa, a następnie
przekazanie tego na rzecz Skarbu Państwa i wojewoda byłby wówczas
zmuszony do komunalizacji PWiK na rzecz gminy miejskiej w związku z tym,
że mienie to służy do realizacji zadań własnych gminy. W przypadku gdyby
wojewoda tego nie zrobił, można byłoby oddać sprawę do prokuratury. Pojawiły
się pewne problemy, ponieważ ta propozycja została przez Dyrektora PWiK
określona jako jedna z gorszych, ponieważ byłoby kilka elementów trudnych do
przyjęcia przez załogę. Chodzi m.in. o pytanie, czy konieczna byłaby formalna
likwidacja zakładu? W związku z tym wczoraj odbyło się spotkanie z
przedstawicielami PWiK – Panowie Burniak i Hodowany, przedstawiciele
Gminy Wiejskiej Bolesławiec – wójt Gawron i wójt Dudkowski oraz
przedstawiciele UM – ja, wiceprezydent Stasik, Pani Popławska i Pani
Stasiaczek. Został wypracowany protokół, który akceptowany jest przez trzy
strony i zostanie on zawieziony do Warszawy, gdzie odbywać się będzie
spotkanie beneficjentów funduszu ISPA.
Ustalenia ze spotkania: organy PWiK podtrzymują swoją wolę
współpracy w sprawie komunalizacji przedsiębiorstwa, ponadto PWiK deklaruje
czynne współdziałanie. Strony spotkania uważają za najbardziej właściwe
dokonanie darowizny mienia Skarbu Państwa na rzecz gminy. To jest wariant
najbardziej przez nas preferowany. Trzeci wariant, który został uzgodniony, to
komercjalizacja przedsiębiorstwa z zamianą majątku na udziały i wówczas
powstałaby spółka trzech podmiotów – Skarbu Państwa, Gminy Wiejskiej
Bolesławiec i Gminy Miejskiej Bolesławiec. Minister Skarbu Państwa złożyłby
oświadczenie, że przez okres 5 lat od chwili przejęcia przez spółkę majątku
wytworzonego w ramach projektu ISPA nie dokona zbycia swoich udziałów na
rzecz podmiotów prywatnych. Jest to wariant niekorzystny, ponieważ w
poprzednich dwóch odzyskalibyśmy majątek PWiK. W tym przypadku Skarb
Państwa musiałby docelowo sprzedać swoje udziały lub zdecydować się na ich
przekazanie gminie miejskiej za symboliczną odpłatnością. Bardzo ważnym
tematem jest także kwestia zaufania załogi PWiK, która obawia się dwóch
rzeczy. Pierwsza dot. ich uprawnień dot. 15% udziału, który należy się załodze
przy komercjalizacji. Po drugie chce mieć ona gwarancje zatrudnienia.
Ustaliliśmy z wójtem Gawronem, że możemy podpisać zobowiązanie co do
utrzymania stanu zatrudnienia na dotychczasowym poziomie.
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Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik
6.3.1. dot. ubytków asfaltowych przy ul. Kosiby i Kopernika – myślę, że w
najbliższym tygodniu droga ta zostanie wyremontowana, nie tylko na tym
odcinku.
6.3.2. dot. doposażenia parku przy ul. Tyrankiewiczów – w zeszłym roku na
wniosek Przewodniczącego Jasiukiewicza park ten został doposażony.
Dostarczyliśmy wówczas sprzęt o wartości ok. 16 tys. zł. W tej chwili tam nie
ma miejsca na dodatkowy sprzęt. W przerwie rozmawiałem z Panem radnym
Skórą i bardziej chodzi mu o naprawę istniejącego sprzętu i takie działania jak
najszybciej rozpoczniemy.
6.4.1. dot. grodu kasztelańskiego przy ul. Topolowej – podejdziemy do tego
tematu. Myślę, że najpierw spotkamy się z mieszkańcami i dopiero przystąpimy
do pracy. Jeśli chodzi o nieczystości, to ja tam byłem i tam jest czysto. Są
natomiast liście, ale nie powinniśmy ich grabić, ponieważ to jest teren leśny.
6.4.2. dot. chodnika przy ul. Granicznej – jak mówił Pan radny, tam będzie
ISPA. W jak najszybszym czasie te chodniki naprawimy.
6.5.2. dot. nawierzchni jezdni przy ul. Widok - uzgodniliśmy, że wystąpimy do
Dyrekcji Dróg Wojewódzkich. W tym roku będzie remontowana droga z
Bolesławca do Kliczkowa i poprosimy, aby w ramach tego remontu został także
naprawiony ten odcinek przy ul. Widok. Chcę także powiedzieć, że Dyrekcja
Dróg Wojewódzkich postanowiła realizować zadanie pt. „chodnik przy ul.
Widok”, chociaż zamierzała się z tego wycofać. Rozmawiałem z Panią Dyrektor
i uzgodniliśmy, że przetarg zostanie tak przeprowadzony, aby realizacja tego
zadania nastąpiła pod koniec roku. Część płatności zostanie zrealizowana z
naszych środków, natomiast płatności ze strony Dyrekcji zostaną realizowane w
pierwszym kwartale przyszłego roku.
6.6.1. dot. komunalizacji PWiK – wszystkie przetargi zostaną zakończone w
sierpniu br., czyli realizacja robót będzie przebiegać tak, jak to zaplanowaliśmy.
Wszystkie trzy kontrakty na roboty będą realizowane w tym samym czasie, czyli
kanalizacja wiejska, miejska i oczyszczalnia ścieków. Będzie to wymagało
nadzwyczajnej sprawności Biura PIU i naszych służb. Z drugiej jednak strony
skróci to cały proces i dla miasta będzie to korzystniejsze.
6.7.1. dot. rozszerzenia zaplecza przy ul. Wąskiej – Pan Naczelnik Żak
zorientuje się, czyj to jest teren. Dzisiaj niczego nie można obiecać, ale
rozważymy ten temat.
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Naczelnik Wydziału SP Krystyna Boratyńska
6.1.1. dot. GS nr 4 – w lutym br. podjęli Państwo decyzję, że powstaje
gimnazjum i zespół. Na drugi dzień do Dyrektor SP nr 5 – Pani Bojko zgłosiło
się dwoje rodziców, którzy złożyli protest, co do tego, aby w tej szkole powstało
gimnazjum, ponieważ dzieci z gimnazjum będą deprawować młodsze dzieci.
Następnie w SP nr 5 odbyło się zebranie, na które przyszło ok. 100 rodziców.
Obecny był także Z-ca Prezydenta Miasta Andrzej Chodyra. Na zebraniu tym
protestowały dalej tylko dwie osoby, ale odbiło się to echem po województwie.
Protesty poszły do kuratora, do posłów. 11 marca br. pod wpływem tych
protestów do Bolesławca przyjechała Pani Dyrektor Kinga Skiba z kuratorium
we Wrocławiu na rozpoznanie, jak ta sytuacja wygląda. Pani Dyrektor była
razem ze mną w SP nr 1, GS nr 1, SP nr 5 i SP nr 2. Pani Dyrektor powiedziała
nam, że polityka oświatowa jest prowadzona właściwie i lepsze byłoby
wybudowanie nowego gimnazjum tylko dla tamtego osiedla, ale rozumie, że jest
to nierealne. 25 marca br. do UM w Bolesławcu wpłynęło postanowienie
kuratora, że negatywnie nam to opiniuje. Na to postanowienie odwołaliśmy się i
ja z dokumentami pojechałam do ministerstwa oświaty. Nie mogli oni
zrozumieć, dlaczego ja przyjechałam, ponieważ przyjmują oni odwołania tylko
wtedy, gdy gimnazjum się likwiduje. W ministerstwie powiedziano nam, że
wszystkie nasze dokumenty wrócą do kuratorium do ponownego rozpatrzenia,
ponieważ w tej sprawie nie powinno być wydawane postanowienie. Nie ma w
nim ani jednego słowa mówiącego o tym, dlaczego odmawiają nam utworzenia
tego zespołu. Ponadto wydali oni negatywną opinię o powstawaniu gimnazjum,
a gmina może utworzyć gimnazjum bez zgody kuratora. Wiemy, że ta
negatywna opinia dot. części statutu mówiącej o połączeniu w zespół. Tak
wygląda ta sytuacja.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta
udzielone odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych uznała za
wyczerpujące.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta
zamknął XIX sesję Rady Miasta Bolesławiec.

Protokołowała:
Małgorzata Majdańska
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