PROTOKÓŁ NR II/06
II sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 4 grudnia
2006 r. w Sali Rajców Ratusza – Rynek 41, II p. pod przewodnictwem
radnej Janiny Urszuli Piestrak – Babijczuk – Przewodniczącej Rady
Miasta.
Sesję rozpoczęto o godz. 9.00
Sesję przerwano o godz. 14.45
Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 21 radnych
Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Piotr Roman
- Prezydent Miasta
2. Kazimiera Popławska
- Z-ca Prezydenta Miasta
3. Jerzy Zieliński
- Sekretarz Miasta
4. Mirosława Mitek
- Skarbnik Miasta
5. Tadeusz Grzesik
- Radca Prawny Urzędu Miasta
6. Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej, organizacji społecznych
i politycznych oraz goście II 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 II sesji.
Ustalony
porządek
obrad
II
w zawiadomieniach, w terminie ustawowym.

sesji

radni

otrzymali
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Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta przyjęła
porządek obrad II sesji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad II sesji.
3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu
radnego w okręgu wyborczym nr 3.
3.1. Ślubowanie radnego.
4. Ślubowanie wybranego w dniu 26 listopada 2006 r. Prezydenta Miasta
Bolesławiec.
5. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miasta.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec IV kadencji
podjętych na LIV sesji w dniu 25 października 2006 r. oraz Rady Miasta
Bolesławiec V kadencji podjętych na I sesji w dniu 27 listopada 2006 r.
7. Informacje:
7.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
7.2. Przewodniczącej Rady Miasta o ważniejszych działaniach
podjętych w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Projekty uchwał Rady Miasta:
9.1. w sprawie przekazania Przewodniczącemu Rady Miasta uprawnień do
dokonywania czynności z zakresu prawa pracy za Urząd Miasta
Bolesławiec wobec Prezydenta Miasta,
9.2.
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
uprawnionego do dokonania czynności dotyczącej podróży
służbowych Przewodniczącego Rady Miasta,
9.3. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec,
9.4. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec,
Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec,
którego porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku
posiedzenia.
2. Wybór Zastępców Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta
Bolesławiec.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy
Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
4.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych.
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania,
poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na
2006 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta
Miasta Bolesławiec.
9.5. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy
Miejskiej Bolesławiec i Gminy Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r.,
9.6. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
9.7. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności
i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso,
9.8. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
9.9. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.,
9.10. w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec.
10. Sprawy organizacyjne:
10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Ad 3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie obsadzenia wygasłego
mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3.
Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak – Babijczuk
poinformowała, że stosownie do przepisu art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw /Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm./
- w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym
dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców – Rada
Miasta, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej
sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa
wybieralności. Przewodnicząca Rady Miasta przypomniała również, że na
poprzedniej sesji Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Piotra
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Romana w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 4 – zgłoszonej przez Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Następnie Z-ca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
w Bolesławcu Pani Stanisława Śmigiel odczytała pismo Komisarza Wyborczego
w Jeleniej Górze informujące, iż kolejno największą liczbę głosów z tej samej
listy uzyskała Pani Małgorzata Goleńska, która nie utraciła prawa
wybieralności.
pismo – zał. nr 3
Projekt uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego
w okręgu wyborczym nr 3 radni otrzymali w terminie statutowym i ma on
charakter deklaratoryjny.
Rada Miasta, na wniosek radnego Józefa Burniaka, 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 obsadzenia wygasłego
mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3.
UCHWAŁA NR II/4/06 – zał. nr 4
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że w związku z przyjętą
uchwałą, zgodnie z art. 194 ust. 2 cytowanej ordynacji – kandydatka może zrzec
się pierwszeństwa przy obsadzaniu mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy,
który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być
zgłoszone Radzie Miasta na piśmie w ciągu trzech dni od daty doręczenia
zawiadomienia o przysługującym mandacie.
O powyższym poinformowano Panią Małgorzatę Goleńską. W/w
oświadczenie do Rady Miasta nie wpłynęło.
Ponieważ Pani Małgorzata Goleńska była obecna na sesji – ponownie
zapytana przez Przewodniczącą Rady Miasta wobec Rady, czy mandat radnego
przyjmuje, odpowiedziała, że przyjmuje.
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Ad 3.1. Ślubowanie radnego.

W związku z powtórnym oświadczeniem Pani Małgorzaty Goleńskiej
o przyjęciu mandatu radnego – zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu –
radny składa ślubowanie.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że ślubowanie odbywa się
w ten sposób, że po odczytaniu przez nią roty ślubowania, radna Małgorzata
Goleńska wypowiada słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Przewodnicząca poinformowała
również, że odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.
Następnie radna Małgorzata Goleńska złożyła wobec Rady Miasta
ślubowanie następującej treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak – Babijczuk
stwierdziła, że radna Małgorzata Goleńska dokonała obowiązku złożenia
ślubowania i od tej chwili jest uprawniona do wykonywania uprawnień i zadań
przewidzianych prawem dla radnego.

Ad 4. Ślubowanie wybranego w dniu 26 listopada 2006 r. Prezydenta Miasta
Bolesławiec.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że Miejska Komisja
Wyborcza w Bolesławcu stwierdziła, a Komisarz Wojewódzki we Wrocławiu
obwieścił, że w ponownym głosowaniu na stanowisko Prezydenta Miasta
Bolesławiec wybrany został Pan Piotr Roman, któremu w imieniu Rady Miasta
serdecznie pogratulowała.
Poinformowała również, że zgodnie z art. 29 a ustawy o samorządzie
gminnym objęcie obowiązków przez Prezydenta Miasta następuje z chwilą
złożenia wobec Rady Miasta ślubowania następującej treści:
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„Obejmując urząd Prezydenta Miasta uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
W dalszej części Prezydent – Elekt złożył wobec Rady Miasta ślubowanie
według przewidzianej roty.
Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Prezydent Miasta Pan Piotr
Roman dokonał obowiązku złożenia ślubowania i z tą chwilą objął obowiązki
Prezydenta Miasta Bolesławiec.
Następnie Prezydent Miasta Piotr Roman wygłosił expose.
expose – zał. nr 5

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minut przerwy,
a następnie wznowiła obrady

Po przerwie księża dziekani: Ksiądz doktor dziekan Andrzej Jaroszewicz
i Ksiądz doktor dziekan Stanisław Kusik złożyli gratulacje Prezydentowi Miasta
Piotrowi Romanowi i Radzie Miasta V kadencji oraz podziękowali za pracę
Radzie Miasta IV kadencji.
Ad 5. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miasta.
Zgodnie ze Statutem Miasta Bolesławiec protokół I sesji
Rady Miasta odbytej w dniu 27 listopada 2006 r., był wyłożony do wglądu
w Referacie Organów Gminy Miejskiej – oraz w czasie obecnej sesji.
Protokół I sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 listopada 2006 r.
został przyjęty bez zmian i poprawek.

Ad 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec IV
kadencji podjętych na LIV sesji w dniu 25 października 2006 r.
oraz Rady Miasta Bolesławiec V kadencji podjętych na I sesji
w dniu 27 listopada 2006 r.
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Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją,
w terminie statutowym.
W/w sprawozdanie Rada Miasta przyjęła większością głosów, tj. 20
głosami „za” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), do akceptującej
wiadomości.
SPRAWOZDANIE – zał. nr 6

Ad 7. Informacje:
7.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
Na w/w temat zabrał głos Prezydent Miasta Piotr Roman.

INFORMACJA – zał. nr 7
O godz. 1000 salę obrad opuścił radny Józef Burniak.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Stanisław Andrusieczko poprosił o przybliżenie sprawy dotyczącej
odszkodowania z powodu niedostarczania przez gminę lokali socjalnych
osobom uprawnionym z mocy wyroku sądu, zamieszkałych w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
W odpowiedzi na powyższe, Prezydent Miasta Piotr Roman poinformował,
że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że gmina miejska ma obowiązek zapewnić
lokal socjalny osobom, które w wyniku prawomocnego wyroku sądowego
otrzymują skierowanie do lokalu socjalnego. Z orzeczeń sądowych wynika, że
jeżeli gmina nie zapewni takim osobom lokalu socjalnego, to musi zapłacić
odszkodowanie Spółdzielni Mieszkaniowej. Prezydent dodał, że jest to
orzeczenie ogólnokrajowe.
Radny Eugeniusz Kowalski spytał, czy wpłynął jakikolwiek protest
w sprawie przetargu na budowę sali gimnastycznej przy GS Nr 2.
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Prezydent Miasta Piotr Roman poinformował, że obecnie nie wpłynął
żaden protest. Gdyby jednak tak się stało, wówczas rozpoczęcie budowy sali
przesunęłoby się w czasie.
Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada w/w informację przyjęła
do akceptującej wiadomości.
7.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
Powyższą informację przedstawiła Przewodnicząca Rady Miasta, która
poinformowała, że skierowała pod obrady Wysokiej Rady sześć projektów
uchwał Rady Miasta:
- w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3,
- w sprawie przekazania Przewodniczącemu Rady Miasta uprawnień do
dokonywania czynności z zakresu prawa pracy za Urząd Miasta Bolesławiec
wobec Prezydenta Miasta,
- w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
uprawnionego
do dokonania czynności dotyczącej podróży służbowych Przewodniczącego
Rady Miasta,
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec,
- w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec,
- w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada w/w informację przyjęła
do akceptującej wiadomości.
Ad 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodnicząca Rady Miasta przypomniała, że zgodnie z § 40 Statutu
Miasta Bolesławiec interpelacje, zapytania i wnioski radnych winny być
składane na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w formie pisemnej.
Do Referatu Organów Gminy Miejskiej nie wpłynęły pisemne
interpelacje.
radny Andrzej Czeczutka
8.1.1. wnoszę o rozwiązanie problemu, jakim jest znaczne nasilenie się
w ostatnich miesiącach ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych drogą
Zabobrze, pomimo zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t. Omijanie drogi nr 4
8.1.
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stało się już codziennością. Wypadek na ul. Zgorzeleckiej powoduje
przemieszczanie się pojazdów w obie strony, także porą nocną. Powoduje to
niszczenie poboczy i studzienek oraz znaczne uszkodzenia łatanej drogi.
W momencie wypadku ruch samochodowy powinien być wahadłowy oraz
odbywać się pod kontrolą policji ze stałym ograniczeniem prędkości
(w załączeniu pismo mieszkańców).
8.1.2. mieszkańcy ul. Zabobrze (za betoniarnią) zwracają się z prośbą o pilne
wyrównanie i utwardzenie tego odcinka drogi. Stan drogi jest wynikiem
omijania kontroli policyjnych na ul. Zgorzeleckiej przez TIR-y, jadące drogą
leśną do Mierzwina, w stronę Zgorzelca (ewentualnie – zakaz wjazdu do 3,5 t).
8.1.3. moje pytanie dotyczy przesunięcia w WPI 2007 – 2010 budowy drogi
Zabobrze z 2007 r. na lata 2008/2009. Przypominam, że od czterech lat radni
Leszek Chudzik, Eugeniusz Kowalski oraz ja, zabiegaliśmy, niemal na każdej
sesji ubiegłej kadencji, o pilne wykonanie tej inwestycji, jednocześnie
zapewniając mieszkańców (wyborców) o rozpoczęciu prac na początku 2007 r.
Zaznaczam, że zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego Nr 324 z dnia 30 maja
2006 r. pozwolenie na budowę drogi Zabobrze wygasa, jeżeli budowa nie
zostanie rozpoczęta przed upływem dwóch lat od daty decyzji.
8.1.4. skąd pochodzi kostka granitowa zwożona do ułożenia dróg bocznych ul.
Zabobrze - ul. Agatowa?
ZAŁĄCZNIK NR 8

8.2. radna Irena Dul
8.2.1. mieszkańcy Bolesławca robiący zakupy w sklepie spożywczym leżącym
przy ulicach Ogrodowa – Polna proszą o interwencję w sprawie umieszczenia
poręczy (przynajmniej po jednej stronie) przy wejściu do sklepu, która umożliwi
bezpieczne wejście do niego, szczególnie osobom starszym. Właściciel sklepu
nie jest zainteresowany wykonaniem takiego zabezpieczenia.
8.2.2. w imieniu mieszkańców ul. Słowackiego proszę o przycięcie konarów
kasztanów rosnących na zapleczu budynku. Uschnięte gałęzie stanowią
zagrożenie dla przemieszczających się tam osób i pojazdów.

ZAŁĄCZNIK NR 9
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8.3. radny Józef Burniak
8.3.1. na podstawie wniosku mieszkańców ul. Willowej wnoszę o umieszczenie
na tej ulicy minimum trzech progów spowalniających. Odnowiona
nawierzchnia tej ulicy spowodowała przejazdy wielu osób z prędkością
przekraczającą, nawet dwukrotnie, prędkość dozwoloną.
ZAŁĄCZNIK NR 10
O godz. 1035 na salę obrad powrócił radny Józef Burniak.
Ad 9. Projekty uchwał Rady Miasta:
9.1. w sprawie przekazania Przewodniczącemu Rady Miasta uprawnień do
dokonywania czynności z zakresu prawa pracy za Urząd Miasta
Bolesławiec wobec Prezydenta Miasta,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta, na wniosek radnego Andrzeja Czeczutki, postanowiła
większością głosów, tj. 19 głosami „za” (2 radnych nie brało udziału
w głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie przekazania
Przewodniczącemu Rady Miasta uprawnień do dokonywania czynności
z zakresu prawa pracy za Urząd Miasta Bolesławiec wobec Prezydenta Miasta.
UCHWAŁA NR II/5/06 – zał. nr 11
9.2.

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
uprawnionego do dokonania czynności dotyczącej podróży służbowych
Przewodniczącego Rady Miasta,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.

Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał udziału
w głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
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Rada Miasta większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta uprawnionego do dokonania czynności
dotyczącej podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miasta.
UCHWAŁA NR II/6/06 – zał. nr 12
9.3. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że zgodnie z art. 18 a ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w skład Komisji
Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady poinformowała także, że Przewodniczący Klubów
Radnych złożyli na jej ręce swoje propozycje dotyczące składu Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Klubu Radnych Lewica i Demokraci radny Józef
Burniak poinformował, że Klub nie zgłasza swojego kandydata na członka
Komisji Rewizyjnej.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta odczytała treść projektu uchwały,
wymieniając skład osobowy Komisji Rewizyjnej oraz informując, że dokonuje
się wyboru radnego Leszka Chudzika na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Radny Józef Burniak
Przewodniczącego Komisji.

poprosił

o

wyjaśnienie

trybu

wyboru

Wyjaśnień udzieliła Przewodnicząca Rady Miasta, informując, że jako
projektodawca uchwały ma obowiązek podać nazwisko kandydata na
Przewodniczącego Komisji i w takiej formie poddać projekt uchwały pod
głosowanie.
Dodatkowych wyjaśnień udzielił Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński,
przytaczając treść § 83 Statutu Miasta Bolesławiec.
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Radny Cezariusz Rudyk zauważył, że na spotkaniu Przewodniczących
Klubów Radnych z Przewodniczącą Rady Miasta omawiana była wyłącznie
kwestia składów osobowych Komisji. Nie był natomiast poruszany temat
wyboru Przewodniczącego Komisji.
Zdanie przedmówcy poparł radny Józef Burniak.
Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński wyjaśnił, że Przewodnicząca Rady
Miasta jako projektodawca uchwały, zgodnie z ustaleniami z Przewodniczącymi
Klubów Radnych, dokonała konkretyzacji uchwały blankietowej. Propozycja
objęcia przewodnictwa w Komisji Rewizyjnej jest uprawnieniem
Przewodniczącej Rady Miasta, która z tego uprawnienia skorzystała.
Radny Józef Burniak ponownie zauważył, że kwestia wyboru
Przewodniczącego Komisji nie była poruszana na spotkaniu Przewodniczącej
Rady Miasta z Przewodniczącymi Klubów Radnych.
Radny Cezariusz Rudyk poparł zdanie poprzednika. W związku z tym
wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie przerwy w celu odbycia w/w spotkania
i ustalenia na nim kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Rada Miasta większością głosów, tj. 11 głosami „przeciw”, przy 8 głosach
„za” i 1 głosie „wstrzymującym się” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu),
odrzuciła wniosek radnego Cezariusza Rudyka.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod
głosowanie projekt uchwały, wymieniając skład osobowy Komisji Rewizyjnej
oraz informując, że dokonuje się wyboru radnego Leszka Chudzika na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Rada Miasta większością głosów, tj. 16 głosami „za”, przy 3 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” (1 radny nie brał udziału
w głosowaniu), przyjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR II/7/06 – zał. nr 13

9.4. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Przewodniczący Klubów
Radnych złożyli na jej ręce swoje propozycje dotyczące składu Komisji stałych
Rady Miasta.
Radna Ewa Ołenicz – Bernacka zauważyła, że zgodnie ze Statutem
Miasta Bolesławiec Przewodniczących Komisji wybiera Rada Miasta, a ona,
jako radna, nie uczestniczyła w tym wyborze.
Do powyższej wypowiedzi ustosunkował się Sekretarz Miasta Jerzy
Zieliński, który wyjaśnił, że zgodnie z § 57 Statutu Miasta Bolesławiec
inicjatywa uchwałodawcza należy do Przewodniczącej Rady Miasta, która
w uzgodnieniach z Przewodniczącymi Klubów Radnych, ustaliła składy
osobowe poszczególnych Komisji stałych. Następnie, w uzgodnieniu z częścią
koalicyjną Rady Miasta, wspierającą Prezydenta Miasta, Przewodnicząca
wskazała osoby Przewodniczących Komisji. Sekretarz zaznaczył, że takie są
prerogatywy koalicji rządzącej.
Radny Cezariusz Rudyk powtórnie zauważył, że na spotkaniu
Przewodniczącej Rady Miasta z Przewodniczącymi Klubów Radnych nie była
poruszana sprawa wyboru Przewodniczących Komisji. Radny dodał, że Klub
Radnych Platformy Obywatelskiej ma swojego kandydata na Przewodniczącego
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.
Radny Józef Burniak wyraził zażenowanie takim tokiem postępowania
w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji. Zdaniem radnego obowiązkiem
Przewodniczącej Rady było poinformowanie Przewodniczących Klubów
Radnych o propozycjach koalicji dotyczących obsadzenia funkcji
Przewodniczących poszczególnych Komisji.
Zdaniem radnego Andrzeja Czeczutki Przewodniczącym lub jego
Zastępcą w jednej z Komisji powinien być radny z opozycji.
Radna Ewa Ołenicz – Bernacka zauważyła, że radni powinni
współpracować ze sobą i nie powinni być dzieleni ze względu na zapatrywania
polityczne.
Radny Józef Pokładek zwrócił uwagę na fakt, że Przewodnicząca Rady
Miasta zgłosiła wyłącznie kandydatury na Przewodniczących Komisji i jeżeli są
jeszcze inni kandydaci, to należy ich zgłosić.
Wobec powyższego radny Cezariusz Rudyk zgłosił kandydaturę radnego
Andrzeja Czeczutki na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw
Społecznych.
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Głos w dyskusji zabrał radny Hubert Prabucki, który zwrócił uwagę, że
praca Przewodniczącego Komisji jest pracą ciężką i odpowiedzialną.
Radny Józef Burniak zaproponował, aby składy osobowe poszczególnych
Komisji oraz ich Przewodniczących powołać dwiema osobnymi uchwałami.
Radny Józef Pokładek poprosił o 10 minut przerwy.
Rada Miasta większością głosów, tj. 14 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się” (4 radnych nie brało udziału w głosowaniu), przyjęła
wniosek radnego Józefa Pokładka.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy,
a następnie wznowiła obrady

Po przerwie Przewodnicząca Rady Miasta postanowiła poddać pod
głosowanie propozycję dotyczącą powołania dwiema osobnymi uchwałami
składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta oraz ich Przewodniczących.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za”, przy 1 głosie
„przeciw” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), przyjęła w/w propozycję.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami za”, przy 1 głosie
„przeciw” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), przyjęła uchwałę w sprawie
powołania Komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR II/8/06 – zał. nr 14

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła przerwę, w trakcie której
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec,
którego porządek przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku
posiedzenia.
Wyłonienie kandydatów na przewodniczących komisji stałych Rady
Miasta.
Wybór zastępców przewodniczących komisji stałych Rady Miasta.
Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta:
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4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie
Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Bolesławiec w okresie od
1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,
w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych,
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności
i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia
za inkaso,
w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.,
w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec.

(protokoły posiedzeń Komisji: RGiF – Nr 1/06, IGPiB – Nr 1/06, ZRiSS – Nr
1/06, OKiS – Nr 1/06, KREW – Nr 1/06).
W trakcie przerwy w posiedzeniu Komisji, po wyłonieniu kandydatów na
przewodniczących komisji stałych Rady Miasta, Przewodnicząca Rady Miasta
wznowiła obrady sesji i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
Rada Miasta większością głosów, tj. 11 głosami „za”, przy 3 głosach
„przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” (2 radnych nie brało udziału
w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji
stałych Rady Miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR II/9/06 – zał. nr 15
9.5.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na
terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Bolesławiec w okresie
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.

Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za”, przy 1 głosie
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” (1 radny nie brał udziału
w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
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zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na
terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Bolesławiec w okresie od
1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
UCHWAŁA NR II/10/06 – zał. nr 16
9.6. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Autopoprawka do projektu uchwały została wniesiona na posiedzeniach
Komisji.
Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z autopoprawką.
UCHWAŁA NR II/11/06 – zał. nr 17

9.7. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności
i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia
za inkaso,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 15 głosami „za”, przy 5 głosach
„wstrzymujących się” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości
stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR II/12/06 – zał. nr 18
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9.8. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011.
UCHWAŁA NR II/13/06 – zał. nr 19

9.9. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie z zmian w budżecie miasta
na 2006 r.
UCHWAŁA NR II/14/06 – zał. nr 20

9.10. w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Zgodnie z tematem poruszonym przez radną Irenę Dul na posiedzeniu
Komisji, odnośnie wynagrodzeń, dofinansowania studiów oraz urlopów
szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta, Prezydent Miasta Piotr Roman
przedstawił zróżnicowanie wynagrodzenia poszczególnych stanowisk pracy
w Urzędzie Miasta.
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Radna Irena Dul poprosiła o wyjaśnienie zasad dofinansowania studiów
pracowników Urzędu Miasta.
Prezydent Miasta Piotr Roman wyjaśnił, że pracownik, którego kierunek
studiów nie jest zgodny z wykonywaną pracą, nie otrzyma dofinansowania
studiów.
Rada Miasta większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia Prezydenta
Miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR II/15/06 – zał. nr 21

Ad 10. Sprawy organizacyjne:
10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak – Babijczuk
przypomniała radnym, że do dnia 12 grudnia 2006 r. należy złożyć oświadczenie
o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, jeżeli działalność ta
wykonywana jest na terenie gminy, a do dnia 27 grudnia 2006 r. – oświadczenie
majątkowe. Radna Małgorzata Goleńska składa oba oświadczenia do dnia 4
stycznia 2007 r.
Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że, zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw niezłożenie w/w oświadczeń, powoduje wygaśnięcie mandatu
radnego.
Ponadto Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że:
- w dniu 12 grudnia br. o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie „Radny jednostki
samorządu
terytorialnego”.
Poprosiła
wszystkich
radnych,
także
doświadczonych, o udział w tym szkoleniu;
- w dniach 13,14,15 grudnia br. odbędą się posiedzenia Komisji stałych Rady
Miasta Bolesławiec, które przyjmować będą swoje plany pracy oraz będą
opiniować budżet miasta na 2007 r.;
- kolejna sesja Rady Miasta Bolesławiec odbędzie się 19 grudnia 2006 r. Jeśli
prace w Komisjach przebiegać będą sprawnie, sesja budżetowa planowana jest
na 29 grudnia br.;
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Na zakończenie Przewodnicząca Rady Miasta poprosiła radnych
o przekazywanie do Referatu Organów Gminy Miejskiej (p. 121) swoich
fotografii (format taki, jak do dowodu osobistego) niezbędnych do wykonania
legitymacji radnego.
Ad 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Prezydent Miasta Piotr Roman
8.1.1., 8.1.2. dot. drogi Zabobrze – do czasu budowy autostrady nie
zlikwidujemy korków od strony Zgorzelca i Nowogrodźca. Kierowcy będą
wykorzystywać każdą okazję, żeby krócej stać w korku. Szczególnie nasila się
to w weekend. Piątek jest najgorszy. Rozwiązaniem jest budowa autostrady.
Mamy nadzieję, że z końcem 2008 r. zostanie ona oddana do użytku. Będziemy
próbowali rozmawiać z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, aby
wykonano ten pierwszy odcinek, który spowoduje, że ruch z autostrady będzie
wyjeżdżał w okolicach Nowogrodźca. Gdyby to się udało, to można by
spowodować ominięcie Bolesławca. Będzie to jednak trudne. Jeśli chodzi
natomiast o organizację ruchu, to pomysł Pana radnego jest dobry. Proszę jednak
pamiętać, że za organizację ruchu odpowiada Starosta. Trzeba będzie skierować
do niego nasz wniosek. Z kolei droga na Mierzwin rzeczywiście nie nadaje się
dla ciężkiego sprzętu. Kiedyś w miejscu tym budowaliśmy tzw. garb. Myślę, że
było to pewne wyprzedzenie tego, co się stało.
8.1.3. dot. przesunięcia w WPI budowy drogi Zabobrze - koszt realizacji tego
zadania wynosi ponad 7 mln. zł i nie ma możliwości pokrycia modernizacji tej
drogi ze środków własnych Gminy Miejskiej. Wnioski na środki unijne
przeznaczone na ten cel były przygotowywane kilkakrotnie, jednak nie udało się
ich uzyskać. Obecnie przygotowane są wnioski, jednak czas, który określa
możliwość podjęcia pozytywnej dla nas decyzji powoduje, że musimy realizację
tego zadania przesunąć o rok..
8.2.1. dot. sklepu spożywczego przy ulicach Ogrodowej i Polnej – ulice Polna
i Ogrodowa są drogami powiatowymi. Chodnik przylegający do ulicy również
podlega zarządowi Starostwa. Wydaje mi się, że każdy właściciel sklepu
powinien jednak we własnym zakresie wykonywać prace zwiększające
bezpieczeństwo, bowiem zwiększa to ilość klientów. Wydział Rozwoju
i Promocji Miasta Urzędu Miasta przekaże interpelację radnej właścicielowi
sklepu. Być może jest mu potrzebny impuls ze strony władz miasta. Przecież nie
jest to wydatek, który spowoduje katastrofę finansową.
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8.2.2. dot. przycięcia konarów kasztanów przy ul. Słowackiego – wniosek ten
przekażemy do MZGM. Istnieje specjalna komisja, która analizuje każdy taki
przypadek. Jeżeli fakt ten się potwierdzi, to konary zostaną przycięte.
8.3.1. dot. zamontowania progów spowalniających na ul. Willowej – jest to
jeden z tematów przewodnich każdej sesji. Rzeczywiście jest tak, że od
mieszkańców otrzymujemy ogromną ilość sygnałów o tym, że nie można
w żaden sposób utemperować kierowców, którzy wypróbowują najnowsze
modele swoich samochodów na prostych odcinkach dróg Bolesławca. Są w tej
sprawie różne stanowiska. Z jednej strony są obywatele, którzy chcieliby
umieszczać progi spowalniające niemalże na każdej ulicy, nawet na ulicach
krajowych i wojewódzkich, bądź ulicach, po których jeżdżą autobusy miejskie.
Z drugiej strony są obywatele przeciwni montowaniu tego typu urządzeń.
W takich sytuacjach istnieje pewien mechanizm. Chciałbym, aby był on
kontynuowany również w tej kadencji. Wszelkie wnioski tego typu rozpatruje
Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W przypadku
ul. Willowej mam swoje prywatne stanowisko, mianowicie ul. Willowa nie jest
ulicą znaczącą w naszym mieście, nie jeżdżą po niej autobusy miejskie. Ma ona
bardzie charakter spacerowy. Patrząc na historię naszego miasta, to ulica ta
miała być ulicą reprezentacyjną, przy której budowano domy. Była to
przepiękna dzielnica naszego miasta. Może należałoby przywrócić jej charakter
spacerowy, właśnie za pomocą spowalniaczy ruchu? Ale kwestię w tej sprawie
pozostawiamy Komisji. Należy pamiętać, że nie zawsze rozwiązaniem jest tzw.
leżący policjant. Istnieje wiele innych rozwiązań, np. w Siegburgu buduje się
szykany polegające na postawieniu po obu stronach ulicy kwietników, które
zmuszają kierowcę do jazdy lekkim zygzakiem, co z kolei nie pozwala na
rozwinięcie prędkości.
Z-ca Prezydenta Miasta Kazimiera Popławska
8.1.4. dot. ul. Agatowej – w miejscu tym są dwa problemy. Droga nie mieści się
w działce zgodnie z normami, więc trzeba ją wykupić, aby miała co najmniej 3,5
m. Ponadto nad drogą jest linia wysokiego napięcia 20 KV oraz linia niskiego
napięcia, czyli dwie linie energetyczne. Sprawa wykupu działek była już
praktycznie uzgodniona. Jednak Pan, który miał sprzedać działkę postawił nam
warunek skablowania linii niskiego napięcia, przebiegającej przez jego działkę.
Mamy więc do skablowania linię wysokiego i niskiego napięcia. Koszt całości
to ponad 500 tys. zł, łącznie ze skablowaniem. Sama droga to koszt ok. 150 tys.
zł. Reszta to koszty związane z energetyką. Obecnie chcemy ponownie
rozmawiać z Zakładem Energetycznym w sprawie współfinansowania
skablowania linii na odcinku Przylesie – Zabobrze.
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Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta uznała
udzielone odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, za wystarczające.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miasta
zamknęła II sesję Rady Miasta Bolesławiec.

Przewodnicząca Rady
/-/ Janina Urszula Piestrak - Babijczuk

Protokołowała:
Małgorzata Zadora
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