PROTOKÓŁ NR IV/06
IV sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 29 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 zakończono o godz. 11.50

Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 20 radnych

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

Piotr Roman
- Prezydent Miasta
Kazimiera Popławska
- Z-ca Prezydenta Miasta
Mirosława Mitek
- Skarbnik Miasta
Tadeusz Grzesik
- Radca Prawny Urzędu Miasta
Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej, organizacji społecznych
i politycznych oraz goście IV sesji
6. Prasa i Telewizja Lokalna „Azart-Sat” w Bolesławcu

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

Przed rozpoczęciem sesji Prezydent Miasta Piotr Roman przedstawił II
Z-cę Prezydenta Miasta – Pana Wiesława Ogrodnika, który obejmie swoje
obowiązki 2 stycznia 2007 r. oraz Prezesa ZEC Sp. z o.o. w Bolesławcu – Pana
Józefa Króla, który obejmie swoje obowiązki 3 stycznia 2007 r.

Przebieg sesji:

Ad 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad IV sesji.
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Ustalony
porządek
obrad
IV
w zawiadomieniach, w terminie ustawowym.

sesji

radni

otrzymali

Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta przyjęła
porządek obrad IV sesji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad IV sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie niewygaszania wydatków zamieszczonych
w budżecie miasta na 2006 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania
i rozliczania dotacji przedmiotowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację
inwestycji pn.: „Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób
niepełnosprawnych SP Nr 2”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację
inwestycji pn.: „Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2”.
7. Uchwalenie budżetu miasta na 2007 r.
7.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
7.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
7.3. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta,
7.4. stanowisko Prezydenta Miasta wobec opinii i wniosków,
7.5. dyskusja i głosowanie poprawek,
7.6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po dokonaniu
poprawek.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Miejskiej
Bolesławiec na 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II/24/02 Rady Miejskiej
w Bolesławcu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta
Bolesławiec.
10. Sprawy organizacyjne – informacje bieżące dla Rady Miasta.

Ad 3. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
niewygaszania
zamieszczonych w budżecie miasta na 2006 r.

wydatków

Przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką radni otrzymali
w terminie statutowym.
Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
odstąpić od referowania projektu uchwały.
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Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie niewygaszania wydatków
zamieszczonych w budżecie miasta na 2006 r. wraz z autopoprawką.

UCHWAŁA NR IV/23/06 – zał. nr 3

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu
udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych.
Przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką radni otrzymali
w terminie statutowym.
Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał udziału
w głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, podjęła uchwałę
w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedmiotowych wraz z autopoprawką.

UCHWAŁA NR IV/24/06 – zał. nr 4

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i przystosowanie dla
potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2”.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta, na wniosek radnego Józefa Pokładka, postanowiła
jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację inwestycji pn.:
„Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2”.

UCHWAŁA NR IV/25/06 – zał. nr 5
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Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa oraz termomodernizacja
budynku GS Nr 2”.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 20 głosami za”, przyjęła uchwałę w sprawie
zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa oraz
termomodernizacja budynku GS Nr 2”.

UCHWAŁA NR IV/26/06 – zał. nr 6

Ad 7. Uchwalenie budżetu miasta na 2007 r.
7.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
Projekt uchwały budżetowej w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Nr
355/06 z dnia 15 listopada 2006 r. radni otrzymali w terminie statutowym.
Autopoprawki do projektu budżetu radni otrzymali w formie zarządzenia
Prezydenta Miasta Nr 391/06 z dnia 19 grudnia 2006 r.
Projekt budżetu miasta na 2007 r. przedstawiła Skarbnik Miasta
Mirosława Mitek, przypominając autopoprawki przedstawione na posiedzeniach
Komisji (zał. nr 7).
Ponadto Skarbnik Miasta przedstawiła kolejną autopoprawkę Prezydenta
Miasta, dotyczącą dokształcania nauczycieli. Polega ona na przeniesieniu
środków finansowych w Dziale 801 Rozdział 80146 Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli z § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego na § 4300 – zakup usług pozostałych.
W załączniku Nr 2 projektu uchwały budżetowej należy wykreślić kwotę 59.400
zł z kolumny dotacje (9) w Rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli. W wierszu Dział 801 Oświata i wychowanie kolumna
dotacje należy wpisać kwotę 3.789.760 zł. W załączniku Nr 13 projektu
uchwały budżetowej należy wykreślić całe zdanie określone w § 2320 –
„Porozumienie z powiatem w zakresie realizacji zadań dydaktycznych
dotyczących różnych form dokształcania nauczycieli”, co skutkuje likwidacją
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załącznika Nr 13. Następnie w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej
na stronie 19 – Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wykreślić należy zapis: „W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki
finansowe (59.400 zł) na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu
Bolesławieckiego a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie finansowania
zadania wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz konkursów
i olimpiad organizowanych na szczeblu powiatowym dla uczniów z miejskich
placówek oświatowych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
(PCEiKK).”

7.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej radni otrzymali z materiałami na
sesję w terminie statutowym (zał. nr 8).
Powyższą opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny
Leszek Chudzik.
Rada Miasta przyjęła powyższą opinię do wiadomości.

7.3. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta,
Opinie komisji stałych Rady Miasta odczytała Przewodnicząca Rady
Miasta Janina Urszula Piestrak - Babijczuk w następującej kolejności:
1) Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
(zał. nr 9),
2) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów (zał. nr 10),
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych (zał. nr 11),
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (zał. nr 12),
5) Komisja Rewizyjna (zał. nr 13).
Reasumując głosowania w Komisjach, Przewodnicząca Rady Miasta
poinformowała, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu
miasta na 2007 r.
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7.4. stanowisko Prezydenta Miasta wobec opinii i wniosków,
Prezydent Miasta podziękował za pozytywne zaopiniowanie projektu
budżetu przez Komisje i zaapelował do Rady Miasta o jego pozytywne
przyjęcie.
7.5. dyskusja i ewentualne głosowanie poprawek,
W dyskusji udział wzięli:
Radna Irena Dul zapytała na co przeznaczono dotację w kwocie 950 tys.
zł z tytułu dopłat do kosztów usług świadczonych przez MOSiR w Bolesławcu.
O jakie konkretnie usługi chodzi oraz ile dotacji trzeba dołożyć do każdej
z usług?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta Mirosława Mitek, wyjaśniając, że
kwota 950 tys. zł to dotacja przedmiotowa, którą MOSiR dostaje jako dopłatę do
biletów, stadionów, kosztów utrzymania terenów zieleni itp. Kwoty wyłączone,
tj. 40.000 zł i 40.500 zł, to zakup imprez sportowych organizowanych przez
MOSiR. Są one zawarte w budżecie miasta w wydatkach bieżących, ale nie będą
dotacją, lecz wydawane będą na podstawie rachunku.
Następnie radna Irena Dul nawiązała do § 10 mówiącego, iż ogólna kwota
dotacji podmiotowych wynosi 3.155.230 zł, z czego 443.760 zł przeznaczone
jest dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół
i placówek oświatowo – wychowawczych. Radna zapytała, które
z wymienionych szkół są szkołami publicznymi, kim są ich właściciele, czy
dotacja ta przeznaczona jest na konkretny cel, jakimi kryteriami kierowano się
przyznając wysokość dotacji oraz czy były wnioski, które zostały rozpatrzone
negatywnie.
W odpowiedzi na powyższe Prezydent Miasta stwierdził, że radna Irena
Dul jest radną już piąty rok i powinna wiedzieć kto jest właścicielem
prywatnych
szkół
w
Bolesławcu.
Następnie
poinformował,
że
dofinansowywanie dotacji dla szkół jest ustawowym obowiązkiem, niezależnie
od tego, czy są to szkoły prywatne czy publiczne. Gmina miejska ma obowiązek
przekazania środków finansowych zgodnie z określonym wyliczeniem i nie ma
to nic wspólnego z sympatyzowaniem niektórych dyrektorów szkół.
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Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak – Babijczuk
zwróciła uwagę, że tak szczegółowe pytania powinny być zadawane na
posiedzeniach Komisji.
Radna Irena Dul wyjaśniła, że Komisje miały swoje posiedzenia tylko
przed III sesją Rady Miasta, która odbyła się 19 grudnia 2006 r., a przed
dzisiejszą sesją nie.
Prezydent Miasta Piotr Roman, odnosząc się do powyższej wypowiedzi,
stwierdził, że radna miało prawo zawnioskować o dodatkowe posiedzenie
Komisji.
Zdaniem radnej Ireny Dul należałoby wykreślić wyraz „publiczne”, skoro
okazało się, że dotacje przeznaczono tylko dla szkół prywatnych.
Do powyższego odniósł się Prezydent Miasta Piotr Roman, wyjaśniając,
że sformułowania użyte w zapisach budżetowych, takie jak np. „dla działających
na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo –
wychowawczych” wynikają z ogólnych klasyfikacji. Ponadto Prezydent
zauważył, że dotacje należą się również szkołom niepublicznym, które również
kształcą dzieci i mają pełne uprawnienia.
Następnie radna Irena Dul poruszyła sprawę pomocy materialnej dla
uczniów (10 tys. zł). Spytała czym kierowano się ustalając wysokość tej kwoty,
ilu uczniów skorzysta z tej pomocy oraz jaka kwota przypadnie na jednego
ucznia.
Prezydent Miasta Piotr Roman wyjaśnił, że jako urzędnik zobowiązany
jest do pewnych działań ustawowych. Kwota 10 tys. zł, o której mówiła radna,
nie jest jedyną kwotą przeznaczoną na pomoc dla uczniów. Tak szeroka pomoc
dla uczniów, jaką stosuje Gmina Miejska Bolesławiec, jest rzadko spotykana.
Wypowiedź uzupełniła Naczelnik Wydz. SP Krystyna Boratyńska,
informując, że 10 tys. zł na pomoc dla uczniów jest kwotą zabezpieczoną
w budżecie miasta na wypadek konieczności przyznania zasiłku. Jest to
wystarczalna kwota, ponieważ miasto otrzymało 387 tys. zł z budżetu państwa
na stypendia socjalne. Pani Naczelnik dodała, że miasto udzieliło pomocy
wszystkim dzieciom potrzebującym, które spełniały kryteria socjalne.
Z tegorocznych środków została kwota 17.832 zł, która zostanie zwrócona do
budżetu państwa. Oprócz tego 10 tys. zł, które było zabezpieczone w budżecie
miasta, wraca do kasy miasta. Naczelnik Wydz. SP stwierdziła, że pomoc
socjalna dla uczniów jest na wysokim poziomie. Łączna kwota wynosi 387 tys.
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zł. Na zakończenie dodała, że z pomocy społecznej korzysta 10% mieszkańców
Bolesławca.
W nawiązaniu do powyższego radna Irena Dul spytała, dlaczego kwota
17.832 zł nie została wykorzystana, lecz zwrócona do budżetu państwa.
Naczelnik Wydz. SP Krystyna Boratyńska wyjaśniła, że wnioski
przyjmowane są do 15 września. W 2006 r. środków na ten cel było tak dużo, że
stypendia były przyznawane również tym uczniom, których rodzice złożyli
wnioski nawet z dwumiesięcznym opóźnieniem. Każdy, kto ubiegał się
o stypendium i spełniał kryteria, to je otrzymał. Wynosiło ono 128 zł (kwota
maksymalna). Naczelnik Wydz. SP poinformowała, że kwota 17.832 zł zostanie
zwrócona do budżetu państwa, ponieważ nie ma więcej wniosków, na podstawie
których można by ją rozdysponować.
Radny Eugeniusz Kowalski zwrócił uwagę na fakt, iż z projektu budżetu
miasta wynika, że rok 2007 będzie kolejnym rokiem inwestycji w oświacie.
Radny podziękował za umieszczenie w budżecie miasta budowy sali
gimnastycznej przy GS Nr 2.
Radny Józef Pokładek odniósł się do Działu 926 Kultura Fizyczna i Sport.
Poinformował, że jako Przewodniczący Rady Sportu kilkakrotnie zwracał się do
Prezydenta Miasta o zwiększenie funduszy na sport wśród dzieci i młodzieży do
systemu dofinansowania. Radny podziękował za zwiększenie tej kwoty o 100
tys. zł, która w 2006 r. wynosiła 250 tys. zł. Ponadto radny wyraził nadzieję
na rozpoczęcie w 2007 r. budowy hali w GS Nr 1.
Prezydent Miasta Piotr Roman poinformował, że podpisał już umowę
z wykonawcą na budowę sali gimnastycznej przy GS Nr 2. Termin rozpoczęcia
prac – październik 2007 r. Z kolei rozpoczęcie budowy sali przy GS Nr 1
uwarunkowane jest uruchomieniem środków pomocowych.
Prezydent
poinformował również, że w przyszłym roku środki pomocowe ruszą z dużym
opóźnieniem. Ponadto zaznaczył, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego
przerzuca kolejne środki finansowe na potrzeby Wrocławia. Ostatnio Marszałek
Łoś zadecydował o tym, że środki, które miały być przeznaczone na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw, zostały przeznaczone na budowę obwodnicy
Wrocławia. Prezydent poinformował, że uczestniczył w kilku spotkaniach
z Marszałkiem Łosiem, z którym współpracował w Regionalnym Komitecie
Sterującym. Na spotkaniach tych było wiele zapowiedzi o konieczności
przeprowadzenia ogromnych inwestycji we Wrocławiu. Sala koncertowa we
Wrocławiu ma kosztować 200 mln. zł, a wartość środków finansowych z RPO
jest ograniczona. Do tego dochodzą jeszcze zmiany, które prowadzą do tego, że
część projektów, które chcieliśmy umieścić w RPO, już się nie zmieszczą.
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Jeszcze miesiąc temu projekty dotyczące Międzynarodowego Centrum Ceramiki
i II etapu BOK mogły być zgłoszone do RPO. Dziś, po zmianach, budowa
nowych obiektów (takich jak BOK) nie będzie mogła się znaleźć w RPO.
Trzeba będzie szukać innych programów.
Radny Cezariusz Rudyk, w imieniu Klubu Radnych PO, przedstawił
stanowisko wobec projektu budżetu miasta na 2007 r.: „W imieniu klubu
Radnych Platformy Obywatelskiej przedstawiam nasze stanowisko w sprawie
uchwały budżetowej na 2007 r. Po gruntownej analizie dokumentów
stwierdzamy, że budżet na 2007 r. skonstruowany jest poprawnie. Jest to
standardowy budżet z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
i pozytywnymi opiniami Komisji stałych Rady Miasta. Nie mamy powodu, aby
głosować przeciwko uchwale budżetowej, ale nie daje nam Pan Prezydent
również powodów, aby go poprzeć. Budżet na 2007 r. jest standardowy, ale
niestety czasy nie są standardowe. Nigdy bowiem nie staliśmy przed tak
olbrzymią szansą, jaką daje nam Unia Europejska. Czy jesteśmy dobrze
przygotowani, aby z tej szansy skorzystać? Mamy poważne wątpliwości. Nie
widać w tym budżecie działań systemowych, które mają przeciwdziałać
marginalizacji w Bolesławcu. Dotyczy to dróg wylotowych z Bolesławca
w kierunku Zgorzelca, Wrocławia, Jeleniej Góry, a przede wszystkim drogi
w kierunku skrzyżowania autostrad. Te inwestycje potrzebują współpracy
z różnymi instytucjami samorządowymi, gminnymi i Starostwem Powiatowym.
Dotyczy to również systemowych działań miasta w kierunku wzbogacania
oferty turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej. Może warto, aby wzorem innych
samorządów, nasze dzieci w końcu uczyły się w szkołach drugiego języka
obcego. Może warto przy współpracy z powiatem wyremontować i w pełni
wykorzystać perłę architektoniczną tego miasta, czyli Stary Teatr. Może warto
wspierać trzeci sektor po to, aby tylko w końcu właściwie wykorzystać energię
ludzi organizujących chociażby „Bluesa nad Bobrem”. Tego niestety nie
widzimy. Doceniamy to, że Bolesławiec posiada iluminację wiaduktu
i Kościołów. Popieramy plany związane z wykonaniem prac przy renowacji
płyty głównej Rynku i ul. Prusa. Jednakże nie rozumiemy, dlaczego autobusy
z wycieczkami muszą to miasto omijać. Może warto ofertę turystyczną
skoordynować z hotelarzami, muzeami, kupcami, proboszczami, zakładami
ceramicznymi i lokalnymi stowarzyszeniami. Panie Prezydencie, byłby Pan
zaskoczony odpowiedzią ubiegłorocznych i tegorocznych maturzystów na
pytanie, ilu z nich wiąże swoją przyszłość z tym miastem. Naprawdę niewielu.
I to, naszym zdaniem, jest największy problem Bolesławca i jego mieszkańców.
Może warto gruntownie jeszcze raz przemyśleć i zweryfikować Wieloletni Plan
Inwestycyjny i Program Rozwoju Lokalnego. Naszym priorytetem będzie strefa
ekonomiczna w Bolesławcu, jej promocja i system zachęt dla potencjalnych
inwestorów. To najważniejsze zadania, które trzeba dobrze realizować. Biorąc
pod uwagę powyższe wątpliwości, Klub Platformy Obywatelskiej wstrzyma się
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od głosu przy głosowaniu budżetu na 2007 r. Panie Prezydencie, aby nie być
posądzonym, tak jak poprzednio, o małostkowość czy nieznajomość etyki
radnego, to powiem tyle: Pana autopoprawka dotycząca porozumień nie stawała
na żadnej Komisji, a ja chciałbym poznać opinię Komisji, np. Oświaty, Kultury
i Sportu”.
Do powyższego ustosunkował się Prezydent Miasta Piotr Roman, który
poinformował, że takie stanowisko PO nie jest dla niego zaskoczeniem.
Zdaniem Prezydenta interes polityczny jest dla PO ważniejszy niż interes
miasta. Prezydent zaznaczył, że na posiedzeniach Komisji radni Klubu PO nie
złożyli żadnego wniosku odnośnie budżetu. Następnie Prezydent Miasta odniósł
się do zarzutów przedstawionych w stanowisku PO:
- brak rozmów na temat dróg wylotowych w mieście – prowadzone są rozmowy
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nt. wylotu w kierunku
Zgorzelca, budowy mostu, budowy dwóch rond, rozwiązania systemu
komunikacyjnego od strony zachodniej. Prowadzone są także rozmowy
z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, który na wylocie do Zielonej
Góry rozważa wykonanie drogi dwupasmowej po utworzeniu Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, tam, gdzie będzie taka możliwość. Odnośnie drogi powiatowej
w kierunku Kraśnika - już cztery lata temu padły deklaracje od władz powiatu,
że wspólnie z powiatami polkowickim i lubińskim zostanie złożony projekt.
Miał on doprowadzić do modernizacji drogi w kierunku Gromadki, Kraśnika.
Prezydent zaznaczył, że jako członek Regionalnego Komitetu Sterującego nie
przypomina sobie, aby taki wniosek kiedykolwiek został złożony. Cały czas
trwają rozmowy z instytucjami, które zarządzają drogami, szczególnie
wiodącymi w kierunku autostrady. Nie ma potrzeby znajdowania w budżecie
miasta środków finansowych do czasu rozstrzygnięcia, czy środki te są
potrzebne. Jeżeli np. GDDKiA złoży wniosek do programu sektorowego
w zakresie węzła komunikacyjnego (most na Bobrze i dwa ronda), to może się
okazać, że niepotrzebne będą środki finansowe z budżetu miasta. Prezydent
zauważył także, że właśnie zakończono remont ul. Garncarskiej (kierunek –
Jelenia Góra). Ponadto wspólnie z burmistrzem Lwówka Śląskiego
i Prezydentem Jeleniej Góry wykonywana jest modernizacja drogi w kierunku
Jeleniej Góry. To jest współdziałanie szefów samorządów. Na zakończenie
Prezydent Miasta wyraził zdanie, że wnioski PO są nieprawdziwe i polityczne;
- autobusy z wycieczkami omijają Bolesławiec – do Bolesławca przyjeżdża spora
grupa turystów, co nie znaczy, że nie mogłoby być ich więcej;
- drugi język obcy – autopoprawka zgłoszona podczas obecnej sesji w dużej
mierze ma umożliwić Wydziałowi SP oraz dyrektorom szkół, w gestii których
będą środki, które przeznaczane były na PCEiKK, wysyłanie nauczycieli na
uzupełniające studia podyplomowe. Były plany, aby uruchomić naukę języka
angielskiego. Powodem tego, że od września 2006 r. nie zostało wprowadzone,
zgodnie z projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauczanie języka
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angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych był brak nauczycieli
zatrudnionych w miejskich szkołach podstawowych, posiadających uprawnienia
do nauczania zintegrowanego oraz dodatkowe kwalifikacje umożliwiające
nauczanie języka obcego;
- remont Starego Teatru – Prezydent poinformował, że zwracał się do władz
powiatu o przekazanie miastu Starego Teatru, nawet na okres 10 – 20 lat,
zobowiązując się do wyremontowania Teatru ze środków Unii Europejskiej.
Odpowiedź była odmowna. Są na to dokumenty. Nie można więc mówić, że
miasto nie chce partycypować w remoncie Starego Teatru. Taki wniosek do
Prezydenta Miasta nie wpłynął;
- kwestia oferty turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej – może być lepiej, ale
z drugiej strony nie można mówić, że brakuje w Bolesławcu ofert kulturalnej,
turystycznej i edukacyjnej. W którym mieście, wielkości Bolesławca,
funkcjonują dwie wyższe uczelnie? Bolesławiec posiada znakomitą, rozwijającą
się ofertę szkół średnich. Jeżeli chodzi o ofertę kulturalną, to zdaniem
Prezydenta w Bolesławcu są pewne środowiska, które chętnie przejęłyby
realizację działań kulturalnych. Jeżeli Bolesławieckie Święto Ceramiki
otrzymało w tym roku miano najlepszego produktu turystycznego na Dolnym
Śląsku przyznawane przez Polską Organizację Turystyczną, to jak można
mówić o braku oferty kulturalnej czy turystycznej? Ponadto Prezydent
zaznaczył, że Bolesławiec ma jeszcze Festiwal Kultury Południowo –
Słowiańskiej, na który przyjeżdżają ambasadorzy z pięciu państw. Są imprezy,
których nie potrafią zorganizować miasta większe od Bolesławca, takie jak
Vratislava Cantans, koncert Piotra Rubika itp. Jest Muzeum Ceramiki, które
organizuje ogromną ilość projektów europejskich. W dziedzinie pozyskiwania
środków miękkich na różnego rodzaju projekty Bolesławiec jest jednym
z najlepszych i najskuteczniejszych beneficjentów w Euroregionie Nysa.
Prezydent ponownie zwrócił uwagę na brak wniosków do projektu budżetu na
posiedzeniach Komisji ze strony członków PO.
Następnie do wypowiedzi Prezydenta Miasta odniósł się radny Cezariusz
Rudyk, zdaniem którego wypowiedź Prezydenta Miasta sprawia wrażenie, jakby
nadal trwała II tura wyborów prezydenckich. Radny powrócił do tematu
turystyki. Poinformował, że organizatorzy turystyki szkolnej omijają
Bolesławiec, zatrzymując się w Oleśnicy i Złotoryi. W Bolesławcu nie jest
udostępnione wejście na wieżę widokową, do kościołów, nie ma koncertów
organowych. Brakuje miejsc parkingowych dla autobusów w okolicach Rynku.
To bardzo proste rzeczy, które nie wymagają nakładów pieniężnych. Radny
zapewnił, że miastu życzy jak najlepiej i poprosił o niezarzucanie mu interesu
politycznego.
Prezydent Miasta ponownie zauważył, że wymienione wnioski należało
zgłosić na posiedzeniach Komisji, a tak się nie stało. Prezydent stwierdził, że do
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Bolesławca przyjeżdżają wycieczki szkolne, chociażby po to, żeby zwiedzić
Muzeum Ceramiki czy zobaczyć iluminację wiaduktu. Ponadto zauważył, że na
posiedzeniach Komisji wielu radnych z PO głosowało „za” przyjęciem budżetu.
Radny Cezariusz Rudyk nie zgodził się z wypowiedzią Prezydenta
Miasta, wyjaśniając, że radni Klubu Radnych PO przy głosowaniu budżetu na
posiedzeniach Komisji wstrzymywali się od głosu. Zdaniem radnego było zbyt
mało czasu na wniesienie wniosków. Ponadto radny zaznaczył, że radni Klubu
PO nie będą głosować ani „za” przyjęciem budżetu, ani „przeciw” niemu. Po
prostu wstrzymają się od głosu.
Zdaniem Prezydenta Miasta wstrzymanie się od głosu byłoby uzasadnione
w przypadku zgłoszenia wniosków do budżetu, które nie zostałyby przyjęte.
Następnie radna Ewa Ołenicz – Bernacka spytała jak będzie wyglądała
organizacja konkursów w szkołach na tle braku porozumienia pomiędzy
Powiatem Bolesławieckim a Gminą Miejską Bolesławiec.
Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta Piotr Roman, informując, że będzie
inne rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych na dokształcanie
zawodowe nauczycieli. Środki w wysokości co najmniej 50% z wyodrębnionych
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli pozostaną w Wydz. SP i będą
rozdysponowane zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bolesławiec w sprawie
dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach oświatowych gminy miejskiej. Projekt ten zostanie przedłożony
radnym w styczniu 2007 r. Pozostałe 50% z 1% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostanie na
dotychczasowych zasadach w budżetach miejskich placówek oświatowych. Są
one do wyłącznej dyspozycji dyrektora przedszkola lub szkoły
z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Prezydent
przypomniał, że Bolesławiec posiada znakomite warunki do prowadzenia
różnego rodzaju szkoleń i konkursów, ponieważ posiada Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości.
Radna Ewa Ołenicz – Bernacka spytała o organizację konkursów np. na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz czy Prezydent widzi możliwość
współpracy z powiatem w tym zakresie.
Prezydent Miasta Piotr Roman wyjaśnił, że w przypadku organizowania
konkursu przez miasto, to właśnie ono jest w pełni odpowiedzialne za
finansowanie nagród. Jeżeli konkurs będzie organizowany przez powiat, który
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nie będzie w stanie sfinansować nagród, to miasto dołoży środków na nagrody
dla dzieci z terenu gminy miejskiej. Podobnie w przypadku konkursów
wojewódzkich.
Radna Ewa Ołenicz – Bernacka poruszyła także temat dyscypliny
klubowej. Zdaniem radnej wszystkie kluby zachowują się podobnie, nie tylko
Klub PO.
Ze zdaniem poprzedniczki nie zgodził się radny Jarosław Kowalski, który
poinformował, że ciężko go zdyscyplinować do partyjnej, klubowej dyscypliny.
Z kolei radny Cezariusz Rudyk nie zgodził się z wypowiedzią Prezydenta
Miasta odnośnie organizowania konkursów na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim.
Prezydent Miasta Piotr Roman wyjaśnił, że mowa jest o różnych
konkursach, również tych, przy których współudziałowcem był Powiat
Bolesławiecki. Radna Ewa Ołenicz – Bernacka powiedziała w dużym
uogólnieniu nt. organizacji rozmaitych konkursów, nie tylko tych
organizowanych przez kuratorium, filię Urzędu Marszałkowskiego, PCEiKK.
Zdaniem Prezydenta intencją radnej była troska o środki finansowe na
organizację konkursów. Prezydent zapewnił, że miasto będzie wspomagać tego
typu konkursy.
Radny Hubert Prabucki stwierdził, że podobnie zrozumiał intencję radnej
Ewy Ołenicz – Bernackiej. Poinformował, że niektóre z konkursów są
w trakcie realizacji. Są to konkursy powiatowe i wojewódzkie, takie jak:
„zDolny Ślązak”, powiatowy konkurs języka polskiego, powiatowy konkurs
matematyczny, regionalny konkurs matematyczny. Zdaniem radnego konkursy
te trzeba będzie dofinansować. Ponadto radny zaapelował do radnych, aby
skupili się wyłącznie na budżecie.
Radny Stanisław Andrusieczko przypomniał, że od dwóch lat porusza
sprawę parkingu przy ul. Marcinkowskiego. Zadanie to miało zostać ujęte
w ubiegłorocznym budżecie, a tak się nie stało. W związku z tym radny zapytał
Prezydenta Miasta, czy zadanie to uda się sfinansować z nadwyżki budżetowej.
Ponadto radny poprosił o wyjaśnienie dwóch spraw: zakupu samochodów dla
Muzeum Ceramiki i BOK oraz opracowania projektu budowlanego na
przebudowę części pomieszczeń piwnicznych usytuowanych poza budynkiem
i w budynku mieszkalnym objętych ochroną konserwatorską przy ul. Kościelnej.
Prezydent Miasta Piotr Roman wyjaśnił, że zapis o Muzeum Ceramiki
odnosi się do przebudowy kotłowni, a nie do zakupu samochodu. Ul.
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Marcinkowskiego leży w sektorze ulic: Parkowa, Podgórna, Zygmunta Augusta,
Marcinkowskiego. Prezydent przypomniał, że w 2006 r. w tej okolicy zostało
dużo zrobione. W roku 2007 również będą wykonywane tam różne zadania –
dokończenie ul. Podgórnej, chodnik przy ul. Marcinkowskiego. Prezydent
oświadczył, że w chwili obecnej nie jest w stanie powiedzieć, ile będzie
wynosiła nadwyżka budżetowa i czy obejmie ona zaplecze ul.
Marcinkowskiego.
Następnie Dyrektor MZGM Leszek Kutryba odniósł się do kwestii ul.
Kościelnej. Poinformował, że chodzi o budek mieszkalny przy ul. Kościelnej 6.
Z tyłu budynku znajduje się taras z częścią podpiwniczoną, skąd jest przejście
do piwnic budynku przy ul. Kościelnej 6. Konserwator zabytków nie wyraził
zgody na rozebranie tego tarasu podpiwniczonego ze względu na to, że w części
piwnicznej znajdują się stare sklepienia. W związku z tym Dyrektor przedstawił
propozycję polegającą na rozgraniczeniu części będącej pod nadzorem
konserwatora od części budynku mieszkalnego i przebudowie w sposób
umożliwiający przejście do piwnic budynku z jego wnętrza. Wówczas trzeba
będzie się zastanowić, co dalej zrobić z piwnicami.
Następnie głos zabrał radny Jarosław Kowalski, zdaniem którego trudno
o większą ilość parkingów w okolicy Rynku ze względu na staromiejską
zabudowę Bolesławca. Stwierdził ponadto, że Bolesławiec jest miastem
przyjaznym dla odwiedzających, gdyż jako jedyne miasto prezydenckie na
Dolnym Śląsku nie pobiera opłat parkingowych. Zdaniem radnego czas na
zapoznanie się z projektem budżetu oraz na wyjaśnienie ewentualnych
nieścisłości na Komisjach i poza nimi, był wystarczający. Zauważył, że projekt
budżetu miasta wskazuje, że rok 2007 będzie rokiem inwestycji (drogowych,
w oświacie, kulturze). 40% wydatków ogółem przeznaczono właśnie na
inwestycje. Nie są w nim natomiast ujęte inwestycje na drogach powiatowych
w mieście. Naprawa tych dróg byłaby zachętą dla odwiedzających. Zdaniem
radnego zbyt mało środków przeznaczono na wymianę stolarki okiennej
w mieszkaniach komunalnych, przede wszystkim w centrum miasta.
Prezydent Miasta Piotr Roman zgodził się z radnym Jarosławem
Kowalskim w kwestii środków na wymianę stolarki okiennej. Problem ten
trzeba będzie przeanalizować przy nadwyżce budżetowej. Prezydent odniósł się
także do sprawy inwestycji na drogach powiatowych. Zwrócił uwagę na fakt, że
w budżecie jest zapisany II etap modernizacji ul. Sądowej. Z inwestycjami na
tych drogach związany jest pewien problem. Prezydent poinformował, że wraz
ze Starostą Bolesławieckim planowali wspólnie zgłosić projekt na modernizację
ulicy Karola Miarki - Żwirki i Wigury (począwszy od skrzyżowania z ul.
Chrobrego, a skończywszy na skrzyżowaniu z ul. Jeleniogórską). Okazało się
niestety, że nie ma możliwości uzyskania na ten cel środków zewnętrznych,
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ponieważ będą brane pod uwagę tylko drogi mające styczność z drogami
krajowymi, jak np. ul. Zabobrze. Jeżeli nie uda się uzyskać środków
zewnętrznych, nie będzie możliwości wykonania tego zadania, którego kwota
wynosi 8 mln. zł. Gdyby kwotę podzielić po 50%, to powiat prawdopodobnie
nie byłby w stanie wyłożyć 4 mln. zł. Prezydent zapewnił o dalszych próbach
starania się o pozyskanie środków zewnętrznych.
Radny Eugeniusz Kowalski poruszył temat remontu ulic
Małachowskiego i Konstytucji 3-go Maja. Poinformował, że nawierzchnia ulicy
leży w gestii miasta, a chodniki i parkingi – w gestii Spółdzielni Mieszkaniowej.
W związku z tym radny spytał, czy remont ten będzie zharmonizowany.
Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta Piotr Roman, informując, że
miasto wykona nawierzchnię drogi, a resztę Spółdzielnia. Prezydent zaznaczył,
że jest w stałym kontakcie z Prezesem Spółdzielni.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta zapytała Prezydenta Miasta, czy
planuje z nadwyżki budżetowej, być może przy pomocy środków z PFRON,
udostępnić Urząd Miasta dla osób niepełnosprawnych.
Prezydent Miasta Piotr Roman poinformował, że projekt „Nowa
Starówka” obejmuje renowację 69 kamienic oraz części Ratusza, w tym
udostępnienie Urzędu Miasta osobom niepełnosprawnym, co ma polegać na
zamontowaniu windy.
W dalszej części obrad głos zabrał Starosta Bolesławiecki Cezary
Przybylski. Odniósł się do kwestii drogi łączącej część Specjalnej Strefy
Ekonomicznej z Polkowic z drogą do drugiej strefy. W skład tego projektu
wchodziło ok. 7 powiatów. Przebieg tych dróg przez teren naszego powiatu to
ok. 20 mln. zł. Żaden z powiatów nie złożył jednak tego projektu. Starosta
zapewnił o stałym kontakcie z Prezydentem Miasta oraz wyraził wolę
współpracy. Poinformował, że w sprawie modernizacji ulicy Karola Miarki Żwirki i Wigury odbyło się już kilka spotkań. Zdaniem Starosty istnieje spora
szansa na zrealizowanie tej inwestycji. Starosta odniósł się także do kwestii
PCEiKK. Poinformował, że jest to jednostka organizacyjna powiatu, mająca
swój budżet i pracująca według planu. Trudno jej będzie pracować prawidłowo
jeżeli nie będzie rozmów o konkretnych kwotach dotyczących
współfinansowania tego zadania.
Do powyższego wystąpienia ustosunkował się Prezydent Miasta Piotr
Roman. Poinformował, że o modernizacji ulicy Karola Miarki - Żwirki i Wigury
mówił nie dlatego, żeby krytykować, oceniać, lecz w kontekście stanowiska
Klubu Radnych PO przedstawionego przez radnego Cezariusza Rudyka. Jeśli
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chodzi o PCEiKK, to Prezydent wraz z Panią Naczelnik Wydz. SP wskażą
osobę, która będzie upoważniona do rozmów z Kierownikiem PCEiKK na temat
wspólnych projektów.
Radny Jarosław Kowalski nawiązał do tematu sposobu finansowania
inwestycji dotyczącej ul. Zabobrze. Radny spytał na co będzie wydatkowane 50
tys. zł ze środków własnych.
Prezydent Miasta, odpowiadając na pytanie radnego, poinformował, że
środki przeznaczone będą na aktualizację dokumentacji. Związane jest to
z niestabilnością zasad w zakresie określenia wymagań, jakie musi spełniać
wniosek.
Następnie radny Bogusław Nowak nawiązał do kwestii rewitalizacji
miasta.
Zwrócił
uwagę
na
takie
problemy
jak:
odkrywka
dziewiętnastowiecznych płyt granitowych przy ul. Kosiby, zerwane płyty
granitowe przy ul. Komuny Paryskiej. Radny poprosił o interwencję w tych
sprawach.
Prezydent Miasta Piotr Roman podziękował radnemu za interwencję,
chociaż dotyczyła ona drogi wojewódzkiej. Poinformował, że udało się
odzyskać płyty granitowe, o których mówił radny.
Zdaniem radnego Bogusława Nowaka nie należy wywozić z miasta takich
elementów jak kostka brukowa, płyty, kolumny granitowe itp.
Prezydent Miasta wyjaśnił, że renowacja kostki spod budowy jest zbyt
kosztowna. Zasady rozdawania kostki są proste. Kostka spod budowy
odzyskana w wyniku głównej inwestycji ISPA jest nieodpłatnie rozdawana, ale
wyłącznie mieszkańcom Bolesławca. Nie będzie zgody na przekazanie kostki
poza teren Bolesławca. Z kolei kostka brukowa z Rynku będzie
wykorzystywana m.in. do modernizacji ul. Komuny Paryskiej, aby ulica ta
odzyskała przedwojenny blask. Wpłynie to na poprawę wizerunku naszego
miasta.

7.6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po dokonaniu
poprawek.
Nie zgłoszono żadnych poprawek do projektu budżetu miasta na 2007
rok.
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Rada Miasta większością głosów, tj. 13 głosami „za”, przy 7 głosach
„wstrzymujących się”, podjęła uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 r.
UCHWAŁA NR IV/27/06 – zał. nr 14
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy,
a następnie wznowiła obrady

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy
Miejskiej Bolesławiec na 2007 rok.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta odstąpiła od referowania projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Andrzej Czeczutka stwierdził, że inicjatywa ta jest bardzo
potrzebna. Zdaniem radnego kwota 75 tys. zł jest zbyt mała. 9 tys. zł
przeznaczone na leczenie małych dzieci jest przysłowiową kroplą w morzu.
Ponadto radny zwrócił uwagę na problem braku w szkołach gabinetów
stomatologicznych.
Prezydent Miasta Piotr Roman przypomniał, że za służbę zdrowia nie
odpowiada gmina. Poinformował także, że w temacie gabinetów
stomatologicznych w szkołach, były kilka miesięcy temu podjęte rozmowy
w Ministerstwie Edukacji Narodowej i okazało się, że nie możliwości powrotu
gabinetów stomatologicznych do szkół. Trzeba będzie się jednak przyjrzeć temu
tematowi. Być może z nadwyżki budżetowej będzie można dofinansować nowe
zadania. Prezydent poinformował, że radny Krzysztof Pieszko zaproponował
ciekawe rozwiązanie związane z dofinansowaniem szczepień przeciwko rakowi
szyjki macicy. Jest to bardzo droga szczepionka. Można by się zastanowić nad
chociażby częściowym jej dofinansowaniem z nadwyżki budżetowej. Prezydent
poinformował ponadto, że organizowane badania sutka i prostaty odniosły duży
sukces. Dobrze się stało, że w zadanie to zaangażowały się także prywatne
podmioty gospodarcze.
Radny Krzysztof Pieszko zauważył, że tego typu akcje oprócz efektu
leczniczego przynoszą także efekt edukacyjny. Stwierdził ponadto, że trzeba
zdać sobie sprawę z problemu starzejącego się społeczeństwa.
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Ze zdaniem radnego zgodził się Prezydent Miasta Piotr Roman.
Prezydent dodał, że na przykładzie miast partnerskich widać, jak angażują się
one w opiekę nad ludźmi starszymi. Ich rozwiązania mogą posłużyć za wzór.
Następnie Naczelnik Wydz. SP Krystyna Boratyńska poinformowała
o niewykorzystanych środkach na badania sutka i prostaty. Szpital nie
wykorzystał kwoty 2. 125 zł, a KIE Sp. z o.o. „TOMMA” – 3.172 zł.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 20 głosami za”, przyjęła uchwałę w sprawie
Programów Zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2007 rok.

UCHWAŁA NR IV/28/06 – zał. nr 15
Ad 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II/24/02 Rady Miejskiej
w Bolesławcu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta
Bolesławiec.
Przedmiotowy projekt uchwały do porządku dzisiejszej sesji zgłosiła
Komisja Statutowa.
Rada Miasta odstąpiła od referowania projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Józef Pokładek, jako Przewodniczący Komisji Statutowej,
poinformował, że w dniu 19 grudnia 2006 r. odbyło się posiedzenie Komisji
Statutowej, na którym Komisja przygotowała przedstawiony projekt uchwały.
Wszyscy członkowie Komisji Statutowej są zgodni co do konieczności wyboru
II Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Wypowiedź uzupełnił Prezydent Miasta Piotr Roman, wyjaśniając proces
powołania II Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Poinformował, że wyboru
będzie można dokonać dopiero po opublikowaniu uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Prezydent przytoczył przykład
Rady Powiatu Bolesławieckiego, która jednocześnie dokonała zmian w Statucie
i wybrała etatowego członka Zarządu Powiatu. Prezydent poinformował, że
uchwała w tej sprawie zostanie zaskarżona u Wojewody Dolnośląskiego,
ponieważ zdaniem Prezydenta, została ona przyjęta bezprawnie, podobnie jak
podejmowanie decyzji przez Zarząd Powiatu w niepełnym składzie.
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Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami za” (1 radny nie brał udziału),
przyjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr II/24/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z
dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec.

UCHWAŁA NR IV/29/06 – zał. nr 16
Ad 10. Sprawy organizacyjne – informacje bieżące dla Rady Miasta.
Powyższą informację przedstawiła Przewodnicząca Rady Miasta Janina
Urszula Piestrak – Babijczuk, która poinformowała, że kolejna sesja Rady
Miasta prawdopodobnie odbędzie się 31 stycznia 2007 r.
Na zakończenie głos zabrał Prezydent Miasta Piotr Roman, który
poinformował, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr
236, poz. 1705 z dnia 5 grudnia 2006 r. ukazało się rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w którym
jest także mowa o podstrefie Bolesławiec.
Przed zamknięciem sesji Przewodnicząca Rady Miasta podziękowała za
dotychczasową pracę oraz złożyła wszystkim zebranym życzenia noworoczne.
Do życzeń dołączył się Prezydent Miasta Piotr Roman.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miasta
zamknęła IV sesję Rady Miasta Bolesławiec.

Przewodnicząca Rady
/-/ Janina Urszula Piestrak - Babijczuk

Protokołowała:
Małgorzata Zadora
MZ/MZ
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