PROTOKÓŁ NR XX/04
XX sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 26 maja 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. 15.20
Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 18 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 XX 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 XX sesji.
Ustalony porządek obrad XX sesji radni otrzymali w zawiadomieniach, w
terminie regulaminowym.
Radny Józef Pokładek zaproponował, aby w ustalonym porządku obrad
zamienić kolejność punktów 6 i 7.
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Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, przyjęła wniosek radnego
Józefa Pokładka.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XX sesji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XX sesji.
3. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji Rady
Miasta odbytej w dniu 21 kwietnia 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. Ochrona środowiska.
6.1. Stan środowiska naturalnego w mieście na podstawie analiz PIOŚ.
6.2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji dofinansowanej z funduszu ISPA.
6.3. Program gospodarki odpadami miasta Bolesławiec, w tym:
6.4. Działania proekologiczne w mieście.
6.5. Edukacja ekologiczna w mieście.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Projekty uchwał Rady Miasta:
8.1. 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 zmienionej uchwałą Nr XVII/176/04
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2004 r. oraz uchwałą Nr
XVIII/186/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 r.,
8.2. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.,
8.3. o zmianie uchwały Nr XVII/178/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25
lutego 2004 r. 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,
8.4. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec,
8.5. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia
1 grudnia 2002 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w
posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu na
lata 2003 – 2007”,
8.6. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz
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Programu współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004,
8.7. o zmianie uchwały Nr VIII/98/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja
2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady
Miasta Bolesławiec,
8.8. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, ustalenia ich
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Sprawy organizacyjne:
9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Ad 3. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miasta.
Zgodnie ze Statutem Miasta Bolesławiec protokół XIX sesji Rady Miasta,
odbytej w dniu 21 kwietnia 2004 r., był wyłożony do wglądu w Referacie
Organów Gminy Miejskiej – oraz w czasie obecnej sesji.
Protokół XIX sesji Rady Miasta, odbytej w dniu 21 kwietnia 2004 r.
został przyjęty bez zmian i poprawek.
Ad 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji
Rady Miasta odbytej w dniu 21 kwietnia 2004 r.
Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją, w
terminie regulaminowym.
W/w sprawozdanie Rada Miasta przyjęła jednogłośnie, tj. 18 głosami
„za”.
SPRAWOZDANIE – zał. nr 3
Następnie władze miasta złożyły wyrazy uznania oraz podziękowania
pułkownikowi Stanisławowi Chwojnickiemu z okazji pożegnania ze służbą
wojskową oraz Panu Robertowi Tomczykowi, prezesowi klubu sportowego
„TOP” Bolesławiec, za osiągnięte sukcesy klubu.
Ad 5. Informacje:
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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
W dyskusji udział wzięli:
radna Grażyna Zbieg – czy zwiększyła się sprzedaż lokali użytkowych w tym
kwartale, w porównaniu z rokiem poprzednim?
radny Lesław Śliwko - proszę o przybliżenie tematu dot. przesunięcia środków
budżetowych wynikającego z wyroku sądu.
radny Józef Pokładek – powiedział Pan, że złożonych zostało 500 wniosków o
wykup mieszkań. Przy odpowiedziach na interpelacje proszę o odpowiedź, ile z
tych wniosków zostało już zrealizowanych, tzn. wycenionych przez
rzeczoznawcę?
Z-ca Naczelnika Wydziału MiG Paweł Maciejczuk – w tym roku wpływają
pierwsze wnioski o sprzedaż lokali użytkowych na raty. Sprzedaliśmy więcej
lokali za gotówkę, niż na raty. Sprzedaż ta utrzymuje się na poziomie lat
ubiegłych.
Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński – w odpowiedzi na zapytanie radnego Śliwko –
są to odszkodowania z dwóch wyroków sądowych. W pierwszym przypadku
dot. to zapłaty jednomiesięcznego wynagrodzenia Pani Cyga, która była Z-cą
Kierownika USC. W drugim przypadku chodziło o wypłatę jednomiesięcznego
wynagrodzenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę z Panem Paszko, gońcem
Urzędu Miasta. Oba te odszkodowania wynoszą łącznie ponad 4 tys. zł.
radny Stanisław Szypulski - jeżeli chodzi o ten miesiąc, za który trzeba zwrócić
Pani Cyga, czy to miało wpływ na to, że dostała wypowiedzenie wcześniej o
miesiąc? Czyli było to złamanie prawa, ponieważ odwołanie wydano przed
decyzją Rady Miasta.
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.
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Powyższą informację przedstawił Przewodniczący Rady Miasta, który
poinformował, że:
- tradycyjnie przed sesją odbyły się Komisje Rady Miasta, które opiniowały
projekty uchwał,
- dokonał wstępnego przeglądu oświadczeń majątkowych, które 31 maja
przekaże Panu Prezydentowi.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada w/w informację przyjęła
do akceptującej wiadomości.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady

Ad 6. Ochrona środowiska.
6.1. Stan środowiska naturalnego w mieście na podstawie analiz PIOŚ.
Informację na powyższy temat radni otrzymali przed sesją, w terminie
regulaminowym (zał. nr 5 ).
W/w informację zreferowała Pani Lucyna Polańska z Państwowego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, przy pomocy pokazu multimedialnego.
W dyskusji udział wzięli:
1)
2)
3)
4)

radny Stanisław Szypulski,
radny Bolesław Nowak,
radny Hubert Prabucki,
Lucyna Polańska.
Rada Miasta przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości.

6.2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji dofinansowanej z funduszu ISPA.
Informację na powyższy temat radni otrzymali przed sesją, w terminie
regulaminowym (zał. nr 6).
W/w informację zreferował Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik.
W dyskusji udział wzięła radna Grażyna Zbieg.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik.
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Rada Miasta przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości.
6.3. Program gospodarki odpadami miasta Bolesławiec, w tym:
6.4. Działania proekologiczne w mieście.
Informację na powyższy temat radni otrzymali przed sesją, w terminie
regulaminowym (zał. nr 7).
Rada Miasta, na wniosek radnego Huberta Prabuckiego, postanowiła
odstąpić od referowania w/w informacji.
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Hubert Prabucki,
2) radny Zdzisław Abramowicz,
3) radna Grażyna Zbieg.
Odpowiedzi udzielili:
1) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik,
2) Naczelnik Wydz. KO Grażyna Strzyżewska.
Rada Miasta przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości.
6.5. Edukacja ekologiczna w mieście.
Informację na powyższy temat radni otrzymali przed sesją, w terminie
regulaminowym (zał. nr 8).
Rada Miasta, na wniosek radnego Huberta Prabuckiego, postanowiła
odstąpić od referowania w/w informacji.
Rada Miasta przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości.
Ad 7. 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:
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7.1. radny Jan Paździora
7.1.1. list do Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2004 r. dot. skargi Pana
Boguchwała Skrzypca.
7.1.2. zwrócił się do mnie Pan Stefan Czernek, mieszkaniec ul. Z. Augusta 12 c
w sprawie przydomowego ogródka. Miasto ma prawo do zarządzania ziemią do
niego należącą, ale ja mam pewne wątpliwości co do sposobu postępowania z
tym mieszkańcem. 9 maja 1996 r. Pan Czernek otrzymał zezwolenie na
wykonanie lekkiego ogrodzenia. Obecnie nakazuje się mu rozbiórkę tego
ogrodzenia. Zorganizowane zostało spotkanie z mieszkańcami budynku, w
którym uczestniczył także Pan Prezydent Karol Stasik. Jeżeli więc Pan Czernek
otrzymał zgodę na to ogrodzenie, to w decyzji wymawiającej powinna być
zachowana droga odwoławcza. Prosiłbym o wyjaśnienie tej sprawy.
7.1.3. często na tej sali mówimy o dyskredytowaniu radnych opozycji.
Chciałbym nawiązać do jeszcze jednego przykładu. Na kwietniowej sesji Rady
Miasta zwróciłem się do przewodniczącego Rady Miasta z zapytaniem, jak
będzie wyglądał program obchodów świąt majowych. Otrzymałem odpowiedź,
że dostaniemy zaproszenia drogą pocztową. Święta minęły i ani ja, ani żaden z
moich kolegów, zaproszenia nie otrzymał, a wyborcy pytają, dlaczego nas
nigdzie nie widać?
ZAŁĄCZNIK NR 9
7.2. radny Bolesław Nowak
7.2.1. w imieniu rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do SP nr 5 i LO
przy ul. Dolne Młyny, zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie usunięcia
zagrożenia życia i zdrowia, które stwarza część uschniętych drzew rosnących
obok tych szkół. Na uwagę zasługuje także zniszczony chodnik w tej okolicy.
Teren ten należy do gminy miejskiej.
7.2.2. chciałbym zwrócić uwagę na nieestetycznie wyglądający pas zieleni
oddzielający chodnik od jezdni przy ul. Dolne Młyny. Zwracam się do Pana
Prezydenta, aby wystąpił ze stosownym wnioskiem do zarządcy tej drogi.
7.2.3. mieszkańcy ul. Brzozowej zwracają się z prośbą o zamontowanie na
rondzie przy ich ulicy urządzeń do zabawy dla dzieci. Obecnie plac ten jest
niewykorzystany.
7.2.4. w związku z licznymi pytaniami mieszkańców odnośnie modernizacji
centralnej kotłowni i likwidacji kotłowni przy ul. Kościuszki, proszę prezesa
ZEC Pana Ogrodnika, aby wypowiedział się na temat zburzenia komina
żelbetonowego, celowości i kosztów tego zadania oraz, ile będzie kosztowało
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zamontowanie nowego komina stalowego. Proszę również o wypowiedź
odnośnie likwidacji torów kolejowych.
ZAŁĄCZNIK NR 10
7.3. radny Andrzej Czeczutka
7.3.1. pierwsza interpelacja dot. placu przy PKS, gdzie znajduje się kiosk
„RUCHU”. Jest tam strasznie wyglądający parking, na który trudno wjechać,
jest tam pełno dziur.
7.3.2. na ul. Grunwaldzkiej, w kierunku ul. Staszica, przy sądzie są ograniczniki
z łańcuchami, które od kilku tygodni są rozbite.
ZAŁĄCZNIK NR 11
7.4. radny Zdzisław Abramowicz
7.4. wnioskuję o zorganizowanie spotkania, sesji naukowej poświęconej
martyrologii robotników polskich na ziemi bolesławieckiej i całym powiecie.
ZAŁĄCZNIK NR 12
7.5. radny Hubert Prabucki
7.5.1. jakie są możliwości realizacji uchwały Nr VIII/96/03 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie utworzenia drugiego
środowiskowego domu samopomocy dla osób dorosłych upośledzonych
umysłowo? W czerwcu br. grupa 14 gimnazjalistów opuści Zespół Szkół
Specjalnych w Bolesławcu. Spośród nich 4 ze średnim i ciężkim stopniem
upośledzenia umysłowego nie może podjąć nauki zawodu. Świetlica działająca
w budynku przy ul. Parkowej nie może przyjąć więcej osób ze względu na stan
zatrudnienia. Wnioskuję, aby z inicjatywy Gminy Miejskiej Bolesławiec
doprowadzić do porozumienia z udziałem Starostwa Powiatowego i
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, mającego na celu objęcie fachową
pomocą osoby dorosłe, i nie tylko, tak ciężko dotknięte przez los.
7.5.2. stan większości dróg w mieście jest niezadowalający – sporo dziur, brak
oznakowań, zaniedbane pobocza. Dotyczy to głównie dróg, których zarządcą
jest Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przykładem jest katastrofalny stan
drogi wojewódzkiej w obrębie ulic: Podgórna, Garncarska, Łokietka. Należy jak
najszybciej doprowadzić ją do stanu gwarantującego bezpieczne poruszanie się
po niej.
7.5.3. kolejny raz poruszam temat zainstalowania kabla umożliwiającego odbiór
Telewizji „Azart-Sat” przez mieszkańców osiedla w obrębie ulic: Konradowska,
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Kopernika, Kosiby. W lipcu ubiegłego roku ok. 80 mieszkańców tego osiedla
zwróciło się z petycją w tej sprawie do właściciela Pana Leszka Burchardta.
Pomimo obietnic, do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi. Zwracam się do Pana
Prezydenta o pomoc w jej uzyskaniu.
Ponieważ muszę już wyjść proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
ZAŁĄCZNIK NR 13
7.6. radny Stanisław Andrusieczko
7.6.1. w dniu 21 maja br. złożyłem do Pana Prezydenta interpelację dot.
wypadku, jaki zaistniał w GS nr 2, gdzie jedno z okien spadło w czasie lekcji na
głowę dziecka. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
ZAŁĄCZNIK NR 14
7.7. radny Józef Pokładek
7.7.1. na Os. Kwiatowym wskaźnik zabudowy 0,25 i wskaźnik intensywności
zabudowy 0,40 nie pozwalają na rozbudowę i nadbudowę budynków. Czy
uchwałą Rady Miasta można zmienić powyższe współczynniki? Jeżeli nie, to
proszę o podanie terminu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na
tym osiedlu.
7.7.2. proszę o interwencję w sprawie parkowania samochodów przy al. 1000lecia – budynek NFZ – przychodnia okulistyczna. Jest to droga Generalnej
Dyrekcji Budowy Dróg i Budowy Autostrad. Chodzi o postawienie znaku
zakazu parkowania. Korzystając z okazji chciałbym podziękować Panu
Prezydentowi w imieniu mieszkańców Os. Piastów, a szczególnie ul. Jana Pawła
II i Gałczyńskiego, za wybudowanie chodnika od szkoły w kierunku kościoła.
ZAŁĄCZNIK NR 15
7.8. radny Leszek Chudzik
7.8.1. dziury na ul. Garncarskiej zostały oznakowane półtora miesiąca temu. Po
jakim czasie od momentu oznaczenia przeszkód właściciel drogi planuje jej
remont?
ZAŁĄCZNIK NR 16

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady

9

Ad 8. Projekty uchwał Rady Miasta.
8.1. 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 zmienionej uchwałą Nr
XVII/176/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2004 r. oraz
uchwałą Nr XVIII/186/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca
2004 r.,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Powyższy projekt uchwały zreferowała Skarbnik Miasta Bożena Szymczak.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał
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 zmienionej
uchwałą Nr XVII/176/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2004 r. oraz
uchwałą Nr XVIII/186/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 r.
UCHWAŁA NR XX/203/04 – zał. nr 17
8.2. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Powyższy projekt uchwały zreferowała Skarbnik Miasta Bożena Szymczak.
W dyskusji udział wzięli:
1)radny Stanisław Szypulski,
2)Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński.
Rada Miasta większością głosów, tj. 13 głosami „za”, przy 4 głosach
„wstrzymujących się” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.
UCHWAŁA NR XX/204/04 – zał. nr 18
8.3. o zmianie uchwały Nr XVII/178/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25
lutego 2004 r. o zmianie uchwały Nr V/55/03 Rady Miejskiej w
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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

Powyższy projekt uchwały zreferowała Naczelnik Wydz. KO Grażyna
Strzyżewska.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr XVII/178/04
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2004 r. 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 XX/205/04 – zał. nr 19
8.4. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

Naczelnik Wydz. KO Grażyna Strzyżewska
Prezydenta Miasta do powyższego projektu uchwały.

otrzymali

w

terminie

wniosła autopoprawkę

Naczelnik Wydz. KO Grażyna Strzyżewska - na str. 8. w § 19, pkt. 5
proponujemy, aby zapis dot. racjonalizacji postępowania w sprawach sprzedaży
lokali mieszkalnych brzmiał: „należy dążyć do sprzedaży wszystkich lokali
mieszkalnych znajdujących się w danej nieruchomości. Osobom, które nie
skorzystają z prawa kupna lokalu mieszkalnego, którego są najemcami, można
będzie zaproponować inny lokal, który winien znajdować się na terenie miasta
Bolesławiec oraz spełniać wymagania co najmniej takie same, jakie powinien
spełniać lokal zamienny w myśl ustawy.”
Radna Grażyna Zbieg – chciałabym wyrazić zadowolenie mojego klubu z
wniesionej autopoprawki.
Rada Miasta większością głosów, tj. 16 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę
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w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec.
UCHWAŁA NR XX/206/04 – zał. nr 20
8.5. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z
dnia 1 grudnia 2002 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w
Bolesławcu na lata 2003-2007”,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/02
Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 1 grudnia 2002 r. w sprawie
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Wodociagów i Kanalizacji w Bolesławcu na lata 2003-2007”.
UCHWAŁA NR XX/207/04 – zał. nr 21
8.6. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz
Programu współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnej Grażyny Zbieg, postanowiła większością
głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), odstąpić od
referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Karty Współpracy
Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego oraz Programu współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.
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UCHWAŁA NR XX/208/04 – zał. nr 22
8.7. o zmianie uchwały Nr VIII/98/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28
maja 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej
Rady Miasta Bolesławiec,
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr VIII/98/03 Rady
Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR XX/209/04 – zał. nr 23
8.8. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, ustalenia ich
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie utworzenia obwodów
głosowania w szpitalach, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach
uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
UCHWAŁA NR XX/210/04 – zał. nr 24
Ad 9. Sprawy organizacyjne:
9.1. informacje bieżące dla Rady Miasta.
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Przewodniczący Rady Miasta:
- poinformował, że XXI sesja odbędzie się 30 czerwca 2004 r.,
- poinformował, że 27 czerwca br. o godz. 12.30 w Kościele pw. WNMP
odbędzie się Msza Św., w trakcie której pożegnamy Ks. Prałata Władysława
Rączkę i powitamy nowego proboszcza,
- poruszył sprawę wizytówek radnych Rady Miasta Bolesławiec.
Następnie Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we
Wrocławiu Kazimierz Huk zabrał głos w sprawie sprzedaży przez miasto
budynku, w którym aktualnie znajduje się siedziba powiatowa tej agencji.
Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu
Kazimierz Huk – nasza agencja nie jest jednostką komercyjną. Świadczymy
bezpłatne usługi na rzecz mieszkańców miasta i powiatu. Posiadamy 26 biur na
terenie Dolnego Śląska. Jednym z nich jest biuro w Bolesławcu. Początkowo
zamierzaliśmy te pomieszczenia wykupić. Spisaliśmy stosowną umowę
przedwstępną. W międzyczasie mieliśmy wizyty gości z naszej centrali, którzy
obejrzeli ten budynek. Ponadto zleciliśmy naszemu rzeczoznawcy wykonanie
operatu szacunkowego odnośnie wartości budynku. Operat ten znacznie różnił
się od operatu, który przedstawił nam Urząd Miasta Bolesławiec. Jeśli
dokonamy zakupu tego budynku po cenie niższej niż 142 tys. zł, to centrala
wyrazi zgodę, jeśli nie uzgodnimy wspólnych stanowisk, to zwrócimy się do
Państwa z prośbą o darowanie tego budynku lub jego użyczenie. Trzecia
propozycja to sprzedaż budynku za kwotę 142 tys. zł, po odliczeniu części
nakładów, które już wnieśliśmy w ulepszenie tego budynku. Ze wstępnych
oszacowań wynika, że budynek ten wymaga nakładów rzędu 350 tys. zł.
W dyskusji udział wzięli:
1)
2)
3)
4)
5)

radny Lesław Śliwko,
radny Stanisław Szypulski,
radny Zdzisław Abramowicz,
radny Jan Paździora,
radna Grażyna Zbieg.

Wyjaśnień udzielił Naczelnik Wydz. MiG Piotr Żak.
Rada Miasta postanowiła, powyższym tematem zajmie się na posiedzeniach
Komisji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady
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Ad 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Prezydent Miasta Piotr Roman
7.1.3. dot. sprawy dyskredytowania radnych opozycji – z tego, co wiem, to
zaproszenia nie były wysyłane do radnych. Przypomnę, że na sesji w dniu 21
kwietnia br. zapraszałem Państwa na wszystkie uroczystości, które odbywały się
w dniach 1-3 maja br. Jeśli chodzi o uroczyste odsłonięcie tablicy, to frekwencja
radnych była niska. Informacja o tej uroczystości ukazała się na plakatach, w
Telewizji „Azart-Sat”. Natomiast zaproszenia były rozsyłane wg listy
dostarczonej przez Klub Francuski, ponieważ to on był głównym organizatorem
tych uroczystości. Zaproszonych wg tej listy było 151 osób, ale nie ma tu
nazwisk wszystkich radnych. W przyszłości będziemy sugerować organizatorom
tego typu uroczystości, aby byli łaskawi umieścić na liście zaproszonych
wszystkich radnych. Jeśli chodzi o Święto Konstytucji 3-go Maja – plakaty
ukazały się w dużej ilości na słupach, sklepach, stronie internetowej BOK-u,
portalach miejskich. Zapraszaliśmy także poprzez gazety. Przy okazji chciałbym
Państwa poinformować o najbliższych imprezach. W tym tygodniu mamy „Dni
kultury bałkańskiej”, z których najważniejsza impreza odbędzie się 29 maja br.
28 maja br. w BOK- u odbędzie się przegląd filmów Kusturicy. 6 czerwca br.
rozpoczną się „V Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Kręglarstwie
Klasycznym”. W dniach 11-13 czerwca br. obchodzimy „Dni Bolesławca”.
7.4.1. dot. sesji naukowej poświęconej martyrologii robotników polskich na
ziemi bolesławieckiej i całym powiecie – jest to bardzo sensowny wniosek.
Wiedza społeczeństwa na temat czasów powojennych jest bardzo mała. Czytając
monografię Bolesławca można zwrócić uwagę, że część poświęcona tamtym
czasom jest słabo opisana. Dobrze, że są w Bolesławcu osoby, które piszą różne
monografie, że odbywają się konferencje, ale tego nigdy nie jest za wiele.
Apeluję do Państwa, aby zachęcać innych do oglądania tej wystawy w Muzeum
Ceramiki. Jest to najnowsza historia Bolesławca. Pomysł, aby taką konferencję
zorganizować całkowicie popieram.
7.5.1. dot. utworzenia środowiskowego domu samopomocy - przypomnę, że
Rada Miasta podjęła uchwałę o woli utworzenia takiego domu. Byłby to już
drugi środowiskowy dom samopomocy. Docelowo chcielibyśmy go
zlokalizować przy ul. Parkowej. Ten wniosek jest w obróbce. Z tego, co wiemy,
to są dość duże szanse na uruchomienie tego domu. Pomysł, aby to gmina
miejska zawarła ze starostwem i Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych
porozumienie w celu zajęcia się kolejnymi rocznikami wychodzącymi ze szkoły
specjalnej, jest tematem dalszym. Można byłoby go rozważyć w przypadku,
gdyby decyzja o utworzeniu domu samopomocy była negatywna. Ja taki pomysł
akceptuję z jedną poprawką. Mianowicie, uważam, że w takim porozumieniu
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powinny uczestniczyć wszystkie gminy naszego powiatu. Na pewno jest to
temat, do którego wrócimy.
7.5.2., 7.8.1. dot. stanu dróg w mieście – wczoraj spotkaliśmy się z marszałkiem
Borysem z Urzędu Marszałkowskiego. Rozmawialiśmy przede wszystkim na
temat procedury przejęcia mieszkań, które są w zarządzie Szpitala
Wojewódzkiego. Usłyszałem, że dyskusja w sejmiku była bardzo zażarta.
Szczególnie Klub Samoobrony był przeciwko przekazaniu gminie miejskiej tych
mieszkań. Ostateczną decyzją sejmiku jest uchwała, która pozwala na
przekazanie tych mieszkań wraz z nieruchomościami, o których mówiłem.
Ponadto marszałek Borys potwierdził, że nasze zadanie budowy BOKiS jest
wpisane na listę zadań oczekujących. Rozmawialiśmy także o stanie dróg.
Marszałek zobowiązał się do tego, że przedstawi tę sprawę na posiedzeniu
Zarządu Województwa.
7.5.3. dot. zainstalowania telewizji kablowej w obrębie ulic: Konradowska,
Kopernika, Kosiby – to jest przedsięwzięcie prywatnej osoby, która decyduje o
swoich planach inwestycyjnych. Ostatnio w tej sprawie przychodził do mnie
także Pan radny Nowak, ponieważ mamy trzy obszary, których mieszkańcy
domagają się, telewizji kablowej. Chodzi tu o os. Staszica, ul. Zabobrze i ulice
wymienione przez radnego Prabuckiego. Kontaktowaliśmy się z Panem
Burchardtem, który mówił, że ma problemy z wykorzystaniem sieci należącej
do Telekomunikacji Polskiej. Dostarczył nam pismo poświadczające, że
prowadzi korespondencję z Telekomunikacją Polską. Pan Burchardt twierdzi, że
z tego zamiaru nie rezygnuje, ale trudno jest odpowiedzieć, kiedy to nastąpi.
Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik
7.2.1. dot. usunięcia drzew i naprawy chodnika w obrębie szkół przy ul. Dolne
Młyny – sprawdzimy czyj to jest teren. Jeżeli jest miejski, to wytniemy te
drzewa i naprawimy chodnik. Jeżeli jest to teren szkoły, to ją do tego
zobligujemy.
7.2.2. dot. pasa zieleni przy ul. Dolne Młyny – wystąpimy w tej sprawie do
powiatu.
7.2.3. dot. zamontowania urządzeń do zabawy przy ul. Brzozowej – wielu
radnych zwraca się o montowanie takich urządzeń w różnych miejscach w
mieście. Zrobimy wykaz takich miejsc i poprosimy Komisję Infrastruktury,
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa o opinię. Jeżeli będą w tym roku
jakieś urządzenia z demontażu, to je tam zamontujemy, a jeżeli nie, to ujmiemy
to jako niezależne zadanie na przyszły rok.
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7.3.1. dot. parkingu przy PKS – parking ten jest własnością PKS-u.
Zobowiążemy PKS do naprawienia parkingu.
7.3.2. dot. zniszczonych słupków z łańcuchami przy sądzie – to jest od strony ul.
Tamka, czyli jest to w gestii Zarządu Dróg Krajowych. Wystąpimy do nich w tej
sprawie. Będziemy remontować ul. Grunwaldzką i być może przy tej okazji
najszybciej tę sprawę załatwimy.
7.5.2., 7.8.1. dot. stanu dróg w mieście – mamy ostateczne uzgodnienie, że ul.
Garncarska będzie remontowana od ul. Zgorzeleckiej do ul. Lubańskiej. Jest
projekt umowy, który został dzisiaj wysłany do podpisu do Generalnej Dyrekcji
Dróg Wojewódzkich. Pan radny pytał także, kto porobił te białe kółka.
Przedstawiciele zarządcy znaczyli, które dziury łatać. Dostaliśmy na piśmie
informację, że 15 maja br. skończą drogi w Bolesławcu. Dzisiaj, mamy 26 maja.
Dzisiaj postanowiono, że w obrębie Urzędu Skarbowego będzie przejście dla
pieszych. Podobna sytuacja jest na ul. Góralskiej. Tam też jest skrzyżowanie
tego zarządcy.
Dyrektor MZGM Leszek Kutryba
7.1.2. dot. sprawy Pana Czernka – problem nieruchomości przy ul. Z. Augusta
12c „ciągnie się” już od wielu lat i jest tematem obejmującym wiele zagadnień.
Teraz mówimy o przydomowych ogródkach. Mam przy sobie pismo z 23 marca
2001 r. Tym tematem zajmował się ówczesny Zarząd Miasta. Była tam wizja
lokalna. Chodziło o zmianę sposobu podziału ogródków działkowych. Zarząd
Miasta uzależnił pozytywne stanowisko od zgody wszystkich użytkowników
tych ogródków działkowych. Jest tu także stawiany zarzut w stosunku do
MZGM i Pana Prezydenta Stasika, że MZGM chce pozbawić Pana Czernka
możliwości korzystania z ogródka przydomowego. Nie jest to prawdą. Temat
podziału tych ogródków wrócił w 2003 r., ale pojawił się także wraz ze skargami
mieszkańców na wykonanie przez Pana Czernka ogrodzenia zlokalizowanego w
pasie pomiędzy budynkiem a ogrodzeniem ogródków przydomowych. W 1996 r.
Pan Czernek miał zgodę MZGM na wykonanie takiego ogrodzenia. W maju
1996 r. Pan Czernek zwrócił się do Dyrektora MZGM o „zezwolenie na
przygrodzenie siatką od mojego ogródka kwiatowego do budynku”. Ówczesny
Dyrektor MZGM pismem z 9 maja 1996 r. odpisuje: „informuję, że MZGM
wyraża zgodę na wykonanie lekkiego ogrodzenia w obrębie budynku 12c, pod
warunkiem, że spełnione zostaną następujące wymogi: ogrodzenie nie może być
wykonane na stałe, lecz w taki sposób, aby w razie potrzeby można go szybko
zdemontować oraz wykonać je zgodnie z załączonym szkicem, nie blokując
dróg pożarowych”. W związku ze skargami mieszkańców oraz kolejnym
wnioskiem Pana Czernka 5 grudnia 2003 r. odbyło się spotkanie mieszkańców
nieruchomości, w którym brał udział Pan Prezydent Karol Stasik. W trakcie tego
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spotkania mieszkańcy budynku zgodzili się na pozostawienie wykonanego przez
Pana Czernka nowego przejścia do ich działek, czyli na nowy sposób podziału
działek, który Pan Czernek wykonał bez zgody administratora i
współużytkowników tych ogródków. Mieszkańcy podtrzymali jednak żądanie w
stosunku do ogrodzenia terenu pomiędzy budynkiem a ogródkami. Swoje
stanowisko potwierdzili pismem z 22 marca br. W wyniku tego spotkania Pan
Prezydent wyraził zgodę na nowy sposób podziału tych ogródków,
uwzględniając wniosek wszystkich mieszkańców budynku, co do tego, aby
nakazać Panu Czernkowi rozebranie tymczasowego ogrodzenia tego terenu. W
związku z tą decyzją wezwaliśmy Pana Czernka do tej rozbiórki, wyznaczając
jej termin na 31 marca br. Pan Czernek nie wykonał tego postanowienia. W
marcu br. Pan Czernek złożył skargę na postępowanie moje i Pana Prezydenta
Stasika do prokuratora. Odpowiedź prokuratora brzmiała: „ w odpowiedzi na
Pana skargę, informuję, że jest ona niezasadna. Istotnie w dniu 9 maja 1996 r.
uzyskał Pan zgodę na wykonanie lekkiego ogrodzenia z możliwością jego
szybkiego demontażu. Ogrodzenie przez Pana wykonane jest źródłem
konfliktów sąsiedzkich, ponieważ utrudnia dojście do budynku oraz dostęp do
okien piwnicznych. W związku z powyższym właściciel gruntu – Gmina
Miejska Bolesławiec, działająca poprzez MZGM, nakazała rozebranie
ogrodzenia. Działania gminy są zgodne z prawem, albowiem właściciel gruntu
ma prawo korzystać ze swych własności zgodnie z potrzebami. Rozstrzyganie
sporów co do sposobu korzystania z tego prawa nie odbywa się w drodze
postępowania administracyjnego, lecz jest rozstrzygane w postępowaniu
cywilnym przed sądami powszechnymi. W związku z powyższym Pana skarga
nie zasługuje na uwzględnienie.” Na podstawie takiego stanowiska prokuratora
wyznaczyliśmy ostateczny termin rozebrania ogrodzenia. 5 maja br. Pan
Czernek złożył oświadczenie, iż wykona zalecenie we własnym zakresie do dnia
31 maja br.
Naczelnik Wydz. SO Krystyna Hodowana
7.1.1. dot. skargi Pana Skrzypca – chciałabym ustosunkować się do treści tej
skargi. Pan Skrzypiec pyta, kto dał Prezydentowi Miasta uprawnienia do
nakładania opłat? Obowiązuje nas ustawa o opłacie skarbowej i w każdej
sytuacji w niej wymienionej taką opłatę pobrać musimy. Istnieją zwolnienia z
opłat, ale akurat ten przypadek w tych zwolnieniach się nie mieści. Musieliśmy
więc od tego Pana pobrać opłatę 16 zł, ponieważ Pan Skrzypiec wystąpił do nas
z wnioskiem o zaświadczenie o zameldowaniu. Takie prawo ma każdy
mieszkaniec Bolesławca. Nie mamy prawa dyskutować, czy takie zaświadczenie
jest potrzebne, czy nie. Po prostu musimy je wydać. Okazało się jednak, że w
tym przypadku nie było ono konieczne. Telefonowałam do Kopalni „Turów” i
Pani, która ze mną rozmawiała stwierdziła, że od 1 stycznia br. nie żądają nic od
pracowników i emerytów oprócz podpisu na specjalnym druku. Nie wiem, czy
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popłynęła zła informacja, czy ten człowiek otrzymał zły druk? W każdym razie
Pan Skrzypiec wykonał polecenia tak, jak je zrozumiał. Jest jeszcze zarzut, że to
zaświadczenie jest ważne dwa miesiące. Przedstawiciele departamentu w
naszym ministerstwie parokrotnie obiecali nam, iż zapis, że zaświadczenie o
zameldowaniu jest ważne dwa miesiące, ulegnie likwidacji. Taki zapis nie ma
sensu, ponieważ każdy może dzisiaj otrzymać zaświadczenie, a następnego dnia
się wymeldować. Zapisy o meldunku w dowodach osobistych również o niczym
nie świadczą, ponieważ nie dokonujemy adnotacji w dowodach. Następnym
zarzutem jest fakt, że Pan Skrzypiec otrzymał to zaświadczenie po upływie
miesiąca. Zaświadczenie zostało sporządzone i wydane zgodnie z
obowiązującymi terminami. Muszę z przykrością stwierdzić, że z winy
pracownika, który poniesie konsekwencje z tego tytułu, zostało zbyt późno
wydane zainteresowanemu. Przeprosimy tego Pana.
Naczelnik Wydz. MiG Piotr Żak
7.7.1. dot. ilości sprzedawanych lokali mieszkalnych w Bolesławcu, ilości
sporządzonych wycen - Gmina Miejska Bolesławiec sprzedała w roku 2001 –
166 mieszkań, w 2002 r. – 150, w 2003 r. – 212. Od 1 stycznia do 30 kwietnia
br. do Urzędu Miasta wpłynęło 459 wniosków w sprawie sprzedaży
najmowanych lokali mieszkalnych. W ciągu tych 4 miesięcy Wydz. MiG
sprzedał 102 lokale mieszkalne, czyli połowę tego, co sprzedaliśmy w ciągu
zeszłego roku. W tym czasie wyceniono już 176 lokali, 283 zostały do wyceny.
Biegły wycenia ok. 70, 80 mieszkań miesięcznie. Mam nadzieję, że w tym roku
padnie rekord i sprzedamy 300-350 mieszkań, a na pewno wszystkie będą
wycenione w przeciągu 3-4 miesięcy. Na terenie os. Kwiatowego w 2001 r.
uchwalili Państwo plan miejscowy, który wprowadził współczynnik
intensywności zabudowy. Os. Kwiatowe w większości składa się z działek
małych, są to działki 5-arowe i są zabudowane „od ucha do ucha”. W związku z
tym, aby następna zabudowa była bardziej cywilizowana wprowadzono w/w
współczynnik. Został on określony na 0,15. 15% powierzchni przeznaczona jest
do zabudowy, pozostała część to zieleń. Zapis ten „trafił” w osoby, które mają
budynki wybudowane w latach ubiegłych, duże, dwu-trzy kontygnacyjne i chcą
je jeszcze rozbudować, a plan to uniemożliwia. Wniosek Pana radnego jest taki,
aby te współczynniki zwiększyć i umożliwić mieszkańcom rozbudowę
budynków. W czerwcu br. będzie pierwsze posiedzenie Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej, powołanej przez Prezydenta Miasta, na której wniosek ten
zostanie przedłożony. Prawdopodobnie w przyszłym roku, jeśli będą pieniądze,
przystąpimy do korekty planu miejscowego, obejmującego Przylesie i Os.
Kwiatowe.
Z-ca Prezydenta Miasta Andrzej Chodyra
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7.6.1. dot. okien w GS nr 2- przypomnę, że Prezydent Miasta przekazał Państwu
dokładną informację na temat stanu infrastruktury oświatowej w mieście. W
związku z tym odniesienie się do tej kwestii pominę. Interpelacja ta dot.
zdarzenia, które miało miejsce w GS nr 2. Był to nieszczęśliwy wypadek,
polegający na zderzeniu z oknem, które otwierając się spadło na dziecko. Ja tu
niekoniecznie dopatruję się związku przyczynowego złego stanu tych okien z
tym zdarzeniem, ponieważ myślę, że nawet okno w pełni sprawne, otwierające
się w ten sam sposób, również mogło doprowadzić do uszkodzenia osoby
siedzącej w jego pobliżu. Prawdopodobnie było tak, że okno nie było zamknięte,
tylko przymknięte i w momencie podmuchu wiatru okno otworzyło się, a nie,
jak zostało podane, odpadło. Dziecko nie doznało żadnych poważnych urazów.
Zdarzenie miało miejsce 14 maja br., a 20 maja dziecko wróciło do szkoły. Jak
Państwo wiecie w ubiegłym roku wymieniliśmy prawie wszystkie okna w SP nr
1. W tym roku mamy gruntowny remont, łącznie z wymianą stolarki, w GS nr 1,
Przedszkolu nr 8. Niestety nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego na raz.
Prezes ZEC Wiesław Ogrodnik
7.2.4. dot. modernizacji centralnej kotłowni – decyzję o rozbiórce komina na
ciepłowni centralnej podjąłem w ubiegłym roku, po zapoznaniu się z ekspertyzą
stanu technicznego tego komina. Została ona wykonana w lipcu 2002 r. przez
specjalistyczną firmę. Jest to obszerne opracowanie, udokumentowane
fotografiami. W konkluzji stwierdza się, że komin nie powinien być dłużej
eksploatowany. W 2002 r. ówczesny zarząd podjął decyzję wzmocnienia tego
komina. Od połowy jego wysokości założono 20 obejm oraz wzmocniono
wieniec komina. W planie na 2004 r. ujęto rozbiórkę tego komina, który
zastąpiony zostanie kominem stalowym. Szacowaliśmy, że rozbiórka wyniesie
90 tys. zł. Po przetargu cena wyniosła 128 tys. zł. Budowę nowego komina
szacowaliśmy na 283 tys. zł, po przetargu – 248 tys. zł. Nawiążę jeszcze do
technologii rozbiórki komina. Gdybyśmy zdecydowali się na rozbiórkę
„wyburzeniową”, to demontaż komina byłby tańszy, ale ze względów
bezpieczeństwa fundamentów komina i ciepłowni nie wybraliśmy tej
technologii. Rozbiórka ta powinna zostać zakończona do 30 czerwca br.,
natomiast posadowienie nowego – do 31 sierpnia br. Jeśli chodzi o szyny
kolejowe, to w ubiegłym roku podjąłem decyzję o wypowiedzeniu PKP umowy
na dzierżawę bocznicy. Jest to oszczędność ok. 50 tys. zł w skali roku. Bocznica
ta była wykorzystywana sporadycznie, w przeciągu ostatnich 5 lat – tylko raz.
Nie ma niebezpieczeństwa, że zabraknie nam miału, ponieważ mamy bocznicę
centralną na stacji PKP. W każdej umowie z dostawcami miału zastrzegamy
sobie, że w razie niewykonania transportu samochodowego należy zapewnić
transport koleją. Tory zostaną rozebrane w obrębie ZEC.
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Następnie przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta uznała
udzielone odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, za wystarczające.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta
zamknął XX sesję Rady Miasta Bolesławiec.

Protokołowała:
Małgorzata Majdańska
MM/MM
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