PROTOKÓŁ NR VII/07
VII sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 28 marca
2007 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. 13.45

Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 18 radnych

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Kazimiera Popławska
2. Wiesław Ogrodnik
3. Mirosława Mitek
4. Krystyna Miadziołko
5. Janina Jakubiec

- Z-ca Prezydenta Miasta
- Z-ca Prezydenta Miasta
- Skarbnik Miasta
- Radca Prawny Urzędu Miasta
- Prezes Sądu Rejonowego
w Bolesławcu
6. Paweł Górzyński
- Z – ca Komendanta Powiatowego
Policji w Bolesławcu
7. Grzegorz Kocon
- Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Bolesławcu
8. Adam Zieliński
- Prokurator Rejonowy
w Bolesławcu
9. Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej, organizacji społecznych
i politycznych oraz goście VII sesji
10. Prasa i Telewizja Lokalna „Azart-Sat” w Bolesławcu

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

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

sesji

radni

otrzymali

Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak – Babijczuk
zaproponowała, aby w punkcie 7 ustalonego porządku obrad zmienić kolejność
wystąpień gości. Jako pierwsza głos zabierze Prezes Sądu Rejonowego
w Bolesławcu, a następnie: Prokurator Rejonowy w Bolesławcu, Komendant
Powiatowy Policji w Bolesławcu i Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Bolesławcu.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała również, że zmianie uległy
tytuły dwóch projektów uchwał dotyczących powiadomienia Sekretarza Miasta
i Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia Radzie Miasta Bolesławiec
oświadczenia lustracyjnego (pkt 13.1. i pkt 13.2.).
Ponadto Prezydent Miasta wycofał z porządku obrad projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/323/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/194/04 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zasad i warunków
dofinansowania sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec zmienionej uchwałą nr
XXXVIII/369/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2005 r.
W związku z tym zmianie ulegnie numeracja kolejnych punktów porządku
obrad.
Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie porządek obrad
i stwierdziła, że Rada Miasta przyjęła porządek obrad VII sesji,
z uwzględnieniem zaproponowanych zmian – jednogłośnie, tj. 16 głosami „za”,
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad VII sesji.
3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na VI
sesji odbytej w dniu 14 marca 2007 r.
5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
5.2. Przewodniczącej Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2006 rok:
a. Prezesa Sądu Rejonowego,
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b. Prokuratora Rejonowego,
c. Komendanta Powiatowego Policji,
d. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
9. Sprawozdanie
z
realizacji
Miejskiego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
10. Sprawozdanie z działalności MOPS za okres od stycznia do grudnia 2006 r.
11. Sprawozdanie za 2006 r. z realizacji Rocznego Programu Współpracy
Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
12. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta
Bolesławiec na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2009
– 2012.
13. Projekty uchwał Rady Miasta:
13.1. w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia Radzie
Miasta Bolesławiec oświadczenia lustracyjnego,
13.2. w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia Radzie
Miasta Bolesławiec oświadczenia lustracyjnego,
13.3. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Bolesławiec,
13.4. w sprawie wniesienia skargi na stanowisko Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty we Wrocławiu,
13.5. w sprawie wyboru delegatów Zgromadzenia Ogólnego Delegatów –
Stowarzyszenia „Na Kupieckim Szlaku”,
13.6. o zmianie uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia
26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
13.7. o zmianie uchwały Nr IV/24/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29
grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania
i rozliczania dotacji przedmiotowych,
13.8. w sprawie wyrażenia woli realizacji kompleksowego remontu
i modernizacji systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta
Bolesławiec,
13.9. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
13.10. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
14. Sprawy organizacyjne:
14.1.Informacje bieżące dla Rady Miasta.
15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Ad 3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miasta.

3

Zgodnie ze Statutem Miasta Bolesławiec protokół VI sesji Rady Miasta
odbytej w dniu 14 marca 2007 r., był wyłożony do wglądu w Referacie
Organów Gminy Miejskiej – oraz w czasie obecnej sesji.
Protokół VI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 14 marca 2007 r. został
przyjęty bez zmian i poprawek.
Ad 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec
podjętych na VI sesji odbytej w dniu 14 marca 2007 r.
Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją,
w terminie statutowym.
W/w sprawozdanie Rada Miasta przyjęła jednogłośnie, tj. 16 głosami
„za”, do akceptującej wiadomości.
SPRAWOZDANIE – zał. nr 3

Ad 5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
Na w/w temat zabrał głos Z – ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik.

INFORMACJA – zał. nr 4
W dyskusji udział wzięli:
Radny Eugeniusz Kowalski zapytał, dlaczego wycofano z obrad sesji
projekt uchwały dotyczący zasad i warunków dofinansowania sportu.
Odpowiedzi udzielił Z – ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik,
wyjaśniając, że projekt ten zawierał błąd techniczny.
Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada w/w informację przyjęła
do akceptującej wiadomości.
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O godzinie 920 na sesję przyszła radna Irena Dul.

5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
Powyższą informację przedstawiła Przewodnicząca Rady Miasta Janina
Urszula Piestrak - Babijczuk, która poinformowała, że:
- Komisje stałe Rady Miasta odbyły swoje posiedzenia w dniach 21, 22, 23 i 27
marca br., na których zaopiniowały skierowane na dzisiejszą sesję projekty
uchwał.
- w okresie międzysesyjnym podczas dyżurów przyjęła jednego interesanta,
a radni - dwóch,
- Radni otrzymali pismo od Młodzieżowej Rady Miasta w sprawie niewyrażenia
zgody przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego na nieodpłatne udostępnienie sali
gimnastycznej I LO na organizację rozgrywek piłki siatkowej dla młodzieży.
Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada w/w informację przyjęła
do akceptującej wiadomości.

Ad 6. 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.
W okresie międzysesyjnym do Referatu Organów Gminy Miejskiej nie
wpłynęły pisemne interpelacje.
6.1. radny Bolesław Nowak
6.1.1. zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o pomoc w sprawie
oznakowania przejścia dla pieszych za tunelem na ul. Staszica. We wskazanym
miejscu jest bardzo duży ruch samochodowy, uniemożliwiający przejście
pieszym przez ulicę. Z uwagi na powyższe proszę Pana Prezydenta
o interwencję u zarządcy drogi.
6.1.2. chciałbym zwrócić uwagę na sytuację, która ma miejsce za
skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną ulic Cieszkowskiego i Staszica.
Samochody jadące w kierunku ul. Staszica mają problem z opuszczeniem
skrzyżowania, ze względu na parkujące tuż za sygnalizacją świetlną samochody,
stwarzające duże niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. Z racji
powyższego, proszę Pana Prezydenta o wystąpienie do zarządcy drogi
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z wnioskiem o umieszczenie znaku zakazu zatrzymywania się na tym odcinku
ul. Staszica.
ZAŁĄCZNIK NR 5

6.2. radny Cezariusz Rudyk
6.2.1. składam wniosek do Przewodniczącej Rady Miasta, aby dla zapewnienia
pełnej jawności podejmowanych przez Radę decyzji interpelacje, zapytania
i wnioski radnych oraz odpowiedzi na nie były publikowane niezwłocznie na
stronie internetowej Urzędu Miasta. Ostatnie relacje telewizji lokalnej z obrad
sesji utwierdzają mnie w przekonaniu, że mieszkańcy miasta informowani są
o pracach Rady Miasta nierzetelnie. Zaprezentowane w informacjach
interpelacje radnych koalicji z całkowitym pominięciem interpelacji radnych
opozycji są dowodem na instrumentalne traktowanie radnych. Skoro nie ma
woli obecnej Rady Miasta, aby transmitować obrady sesji w całości lub chociaż
w jej najważniejszych częściach, to należy chociaż w minimalny sposób
zapewnić mieszkańcom miasta możliwość zapoznania się z interpelacjami,
wnioskami i zapytaniami wszystkich radnych, a nie tylko wybranych.
Rozmawiałem na temat relacji w telewizji z obrad ostatniej sesji z redaktorem
naczelnym telewizji i chcę wierzyć, że to pominięcie interpelacji radnych
opozycji było niezamierzone. Stałoby się dobrze, aby wzorem innych
samorządów, na stronie Urzędu Miasta, w linku dotyczącym prac Rady Miasta,
znalazły się interpelacje wszystkich radnych. Nie byłoby wówczas podejrzeń
o stronniczość Urzędu. Wnioskuję, aby Pani Przewodnicząca podjęła działania
w tym kierunku.
ZAŁĄCZNIK NR 6
O godzinie 9 30 na sesję przyszedł radny Krzysztof Pieszko.

6.3. Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak - Babijczuk
6.3.1. proszę o interwencję u zarządzającego targowiskiem miejskim przy ul.
Jeleniogórskiej w sprawie doprowadzenia infrastruktury targowiska do stanu
prawidłowego funkcjonowania.
ZAŁĄCZNIK NR 7

6.4. radny Stanisław Andrusieczko
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6.4.1. proszę o uregulowanie sprawy wjazdu samochodami do parku przy ul.
Tyrankiewiczów. Późnym wieczorem drogą od strony ul. Tyrankiewiczów, za
Kościołem, do parku wjeżdżają samochodami osoby udające się do klubu
znajdującego się w parku. Często samochody jeżdżą także po parku.
ZAŁĄCZNIK NR 8

6.5. radny Leszek Chudzik
6.5.1. istniejąca niegdyś wisząca kładka nad rzeką Bóbr pomiędzy ul. Zabobrze
a miejscowością Bożejowice, umożliwiała wygodą komunikację mieszkańcom
obydwu brzegów. Wnioskuję o jej odtworzenie, np. wspólnie z Gminą Wiejską
Bolesławiec.
ZAŁĄCZNIK NR 9

6.6. radny Jarosław Kowalski
6.6.1. mój wniosek dotyczy umożliwienia (w ustalonej formie) przeprowadzenia
zawodów sportowych w sali I LO, organizowanych przez Młodzieżową Radę
Miasta, ewentualnie pokrycia kosztów z funduszy Rady Miasta lub ze składek
radnych. Konieczne jest ustalenie kosztów imprezy.
6.6.2. drugi wniosek dotyczy zagospodarowania Alei Partyzantów. Chodzi
o usunięcie kamieni, które leżą na terenie zielonym i wykonanie w tym miejscu
zatoczek miejsc postojowych. W miarę możliwości przygotować do realizacji
w 2008 r. lub latach późniejszych.
ZAŁĄCZNIK NR 10

6.7. radna Irena Dul
6.7.1. co było powodem, że otrzymaliśmy materiały na Komisję w przeddzień
jej odbycia, tj. 20 marca br, a 21 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji
Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych? Na tejże Komisji dowiedziałam się, że
wszyscy naczelnicy wydziałów, jak i MOPS, złożyli swoje sprawozdania 14, 16
marca br. Domniemywam, że Pani Przewodnicząca Rady Miasta nie panuje nad
porządkiem terminów wyznaczonych przez Przewodniczących Komisji. Taka
sytuacja powoduje, że radny nie może należycie przygotować się do posiedzenia
Komisji.
ZAŁĄCZNIK NR 11
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6.8. radny Bogusław Nowak
6.8.1. w ramach szkolenia w Programie Ogólnopolskim „Turystyka wspólna
sprawa”, które odbywało się w trybie dziewięciodniowym, gościliśmy
urzędników z miasta Lwówek Śl. Było to 6 osób, w tym Sekretarz Miasta,
Dyrektor „Lata Agatowego”. Pomimo wysłanego zaproszenia do Prezydenta
Miasta Bolesławiec, z samorządu bolesławieckiego pojawił się jednego dnia
tylko jeden urzędnik. Nie zauważyliśmy zainteresowania bardzo ważnymi
tematami poruszanymi przez fachowców na tych spotkaniach. Szkolenie
kosztowało każdego uczestnika ok. 400 zł. Uczestnicy z Urzędu mieli szkolenia
za darmo. Czyżby Wydział Rozwoju i Promocji Miasta nie chciał być na tak
ważnych spotkaniach?
ZAŁĄCZNIK NR 12

Ad 7. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2006
rok:
a. Prezesa Sądu Rejonowego,
b. Prokuratora Rejonowego,
c. Komendanta Powiatowego Policji,
d. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
Jako pierwsza informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
za 2006 rok przedstawiła Prezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu, p. Janina
Jakubiec, omawiając w szczególności specyfikę funkcjonowania sądów
dwudziestoczterogodzinnych.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Stanisław Andrusieczko zapytał, ile zapadło do tej pory orzeczeń
w trybie sądu dwudziestoczterogodzinnego.
Odpowiedzi udzieliła Prezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu, p. Janina
Jakubiec, która poinformowała, że w okresie dwóch tygodni do sądu
doprowadzono 16 – 17 osób. Zapadło 15 orzeczeń. 13 osób skazano za
prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym.
Radny Eugeniusz Kowalski poruszył temat przestępczości wśród
nieletnich. Radny zapytał, czy w tym zakresie prowadzona jest jakaś
specyficzna polityka.
Prezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu, p. Janina Jakubiec wyjaśniła, że
nikt nie zgłaszał do tej pory takiej potrzeby. Poinformowała, że z nieletnimi
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pracują kuratorzy. W Bolesławcu jest 3 zawodowych kuratorów i ok. 20 – 25
kuratorów społecznych.
Radny Bogusław Nowak poruszył kwestię kar nadawanych w trybie
sądów dwudziestoczterogodzinnych.
W odniesieniu do powyższego Prezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu, p.
Janina Jakubiec przedstawiła katalog kar wymierzonych wobec sprawców
z sądu dwudziestoczterogodzinnego.
Radna Irena Dul zapytała, czy w sądzie znajduje się lista organizacji, na
rzecz których wyrokiem sądu wpłacane są kary oraz kto o tym decyduje.
Prezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu, p. Janina Jakubiec wyjaśniła, że
w niektórych katalogach sprawczych czynów przewidziane są kary nawiązki. Na
liście umieszczone są sprawdzone fundacje, instytucje, którym należy się
orzekanie nawiązek. Są one zarejestrowane w specjalnym rejestrze.
Ministerstwo Sprawiedliwości wpisem do rejestru potwierdza, że dana
instytucja jest legalna. Z listy tej sąd każdorazowo wybiera instytucję, na rzecz
której orzeka dodatkową karę. Instytucje te na koniec każdego roku mają
obowiązek rozliczenia się. Co roku sąd otrzymuje sprawozdania, które
potwierdzają, że orzeczona kara nawiązki została uiszczona. W aktach
postępowania karnego jest ślad w postaci dowodu wpłaty przez skazanego.
Katalog takich instytucji jest ściśle określony, bowiem są to instytucje dotyczące
osób pokrzywdzonych, niepełnosprawnych.
Następnie stan porządku i bezpieczeństwa publicznego omówił Prokurator
Rejonowy w Bolesławcu, p. Adam Zieliński.
informacja – zał. nr 13

W dyskusji udział wzięli:
Radny Eugeniusz Kowalski zapytał, w jakiej sytuacji prokurator może
odmówić wszczęcia postępowania.
Prokurator Rejonowy w Bolesławcu, p. Adam Zieliński wyjaśnił, że
prokurator odmawia wszczęcia postępowania w sytuacji, gdy nie znajdzie
podstaw do jego wszczęcia, czyli nie stwierdzi, że istnieje uzasadnione
podejrzenie popełnienia przestępstwa.
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Radna Irena Dul zapytała, czy odmowa wszczęcia postępowania jest
powiadomieniem dla osoby składającej doniesienie.
Prokurator Rejonowy w Bolesławcu, p. Adam Zieliński udzielił
twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie.
Następnie głos zabrał radny Stanisław Andrusieczko, zdaniem którego
należałoby umieszczać w prasie wizerunki osób ukaranych za prowadzenie
pojazdów pod wpływem alkoholu.
W odniesieniu do powyższego Prokurator Rejonowy w Bolesławcu, p.
Adam Zieliński poinformował, że zgodnie z kodeksem karnym każdy wyrok
może zostać podany do publicznej wiadomości. Ponadto na wniosek
dziennikarza prokurator może zezwolić na opublikowanie wizerunku
i przekazanie danych, jednak musi być to podyktowane ważnym interesem
społecznym.
W dalszej części posiedzenia głos zabrał Z – ca Komendanta
Powiatowego Policji w Bolesławcu, p. Paweł Górzyński.

informacja – zał. nr 14

W dyskusji udział wzięli:
Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak – Babijczuk
poruszyła kwestię demoralizacji i przestępczości nieletnich. Zapytała, dlaczego
w tak ważnej sprawie zorganizowano tylko cztery spotkania z rodzicami.
Nawiązała również do kwestii dzielnicowych, których, zdaniem
Przewodniczącej, zbyt mało widać na ulicach naszego miasta.
Odpowiadając na powyższe pytanie Z – ca Komendanta Powiatowego
Policji w Bolesławcu, p. Paweł Górzyński poinformował, że cztery spotkania,
o których jest mowa w sprawozdaniu, to spotkania ogólne, organizowane
w szkołach. Ponadto policjanci zespołu prewencji kryminalnej odbywają
spotkania indywidualne z rodzicami. Spotkania ta nie zostały ujęte
w sprawozdaniu.
Radny Andrzej Czeczutka poruszył problem dużego ruchu na drodze A4.
Zdaniem radnego ruch tym w miejscu powinien być kontrolowany przez
policjantów.
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Z – ca Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu, p. Paweł
Górzyński wyjaśnił, że droga A4 jest najbardziej niebezpieczną drogą na terenie
powiatu bolesławieckiego. Dodał, że wpływ Komendanta Powiatowego Policji
na sprawy ruchu drogowego jest ograniczony. Poinformował również, że na
terenie powiatu bolesławieckiego zaczął działać fotoradar.
Następnie radny Eugeniusz Kowalski wyraził zdanie, iż wykrywalność
kradzieży samochodów jest zbyt niska.
Do powyższego stwierdzenia odniósł się Z – ca Komendanta
Powiatowego Policji w Bolesławcu, p. Paweł Górzyński, informując, że
wykrywalność kradzieży samochodów na poziomie 25%, to bardzo dobry
wynik. Dla porównania - wykrywalność kradzieży samochodów w Warszawie
szacuje się na poziomie 3%.
Zdaniem radnego Cezariusza Rudyka w sprawozdaniu brakuje zapisów
o współpracy Policji ze Strażą Miejską. W związku z powyższym radny zapytał
Komendanta, jak ocenia w/w współpracę.
Odpowiadając na powyższe Z – ca Komendanta Powiatowego Policji
w Bolesławcu, p. Paweł Górzyński, stwierdził, że sprawozdanie dotyczy stanu
bezpieczeństwa, a nie współpracy ze Strażą Miejską, dlatego też zagadnienie to
opisane zostało w kilku zdaniach. Z –ca Komendanta stwierdził, że Straż
Miejska jest znakomitym uzupełnieniem Policji. Przejęła zagadnienia, na które
Policja zwracała mniejszą uwagę. Działania Policji były bardziej skierowane na
przestępczość, niż na prawo lokalne. Ważnym elementem współpracy są także
wspólne patrole. Zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej na terenie Rynku
zmniejszyło liczbę osób spożywających w tym miejscu alkohol.
Radny Bolesław Nowak poruszył kwestię dzielnicowych. Zdaniem
radnego ul. Góralska powinna być częściej patrolowana.
Radna Irena Dul zapytała, w jaki sposób można scalić działania Policji,
Straży Miejskiej i Straży Pożarnej dotyczące zmniejszenia uciążliwości po
wypadkach samochodowych. Radna zapytała także, czy możliwe jest obciążenie
sprawcy takiego zdarzenia kosztami usunięcia szkód spowodowanych
wypadkiem.
Z – ca Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu, p. Paweł
Górzyński wyjaśnił, że usunięcie szkła, czy różnego rodzaju elementów
samochodu, pozostających na drodze po wypadku, jest obowiązkiem zarządcy
drogi, ewentualnie instytucji, która zawarła umowę z zarządcą drogi. Często jest
jednak tak, że strażacy sprzątają drogę po wypadku, mimo, iż nie należy to do
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ich obowiązków. W każdym przypadku Policja informuje o wypadku
i konieczności posprzątania po nim.
Radny Leszek Chudzik poruszył kwestię sprzętu używanego przez
Policję.
Z – ca Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu, p. Paweł
Górzyński poinformował, że Komendę Powiatową Policji finansuje Skarb
Państwa poprzez Komendę Wojewódzką. Komendant Powiatowy Policji nie jest
dysponentem środków budżetowych. W związku z tym nie może decydować
o ich przeznaczeniu.
Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego przedstawił
również Komendant Powiatowy Państwowej Staży Pożarnej w Bolesławcu, p.
Grzegorz Kocon.
informacja – zał. nr 15
W dyskusji udział wzięli:
Radny Cezariusz Rudyk poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego
możliwości utworzenia w Bolesławcu ochotniczej straży pożarnej.
Komendant Powiatowy Państwowej Staży Pożarnej w Bolesławcu, p.
Grzegorz Kocon wyjaśnił, że ochotnicza straż pożarna działa na zasadzie
stowarzyszenia, do powstania którego potrzebna jest grupa 15 osób. Zadaniem
gminy w tej kwestii jest ponoszenie kosztów związanych z działalnością
operacyjną tej jednostki. W mieście wielkości Bolesławca koszty te są duże.
Wiążą się one z zakupem m.in. samochodu, pagerów dla członków ochotniczej
straży. Ważnym elementem jest także znalezienie miejsca na remizę.
Komendant zaznaczył, że wśród społeczeństwa Bolesławca nie ma chęci
utworzenia ochotniczej straży pożarnej.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minut przerwy,
a następnie wznowiła obrady

Ad 8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej radni otrzymali w terminie
statutowym.
sprawozdanie – zał. nr 16
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Komendant Straży Miejskiej w Bolesławcu, p. Emil Zając poprosił
o poprawienie na pierwszej stronie sprawozdania kwoty uzyskanych środków
z 8 tys. zł na 16 tys. zł.
W dyskusji udział wzięli
Radny Eugeniusz Kowalski zapytał o kary, jakie nakłada Straż Miejska
odnośnie ruchu drogowego. Radny poinformował, że zgodnie z orzeczeniem
Trybunału Konstytucyjnego Straż Miejska nie może tego robić.
Komendant Straży Miejskiej w Bolesławcu, p. Emil Zając wyjaśnił, że
Trybunał Konstytucyjny orzekł co do korzystania przez Straż Miejską
z fotoradaru. Nie zakwestionował natomiast możliwości kontroli przez Straż
Miejską ruchu drogowego w pewnym zakresie. Następnie Komendant
przytoczył fragment omawianego sprawozdania dotyczący wykroczeń
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
Radny Cezariusz Rudyk poruszył kwestię bezpieczeństwa dzieci. Poprosił
o przybliżenie koncepcji programu „żółta kartka”. Zapytał, czym jest
podyktowana akcja i jakie są jej dotychczasowe efekty. Radny poruszył również
problem dzikich wysypisk w mieście i roli Straży Miejskiej w tym zakresie. Na
zakończenie radny zapytał, jak Komendant Straży Miejskiej ocenia współpracę
z Policją.
Odpowiedzi udzielił Komendant Straży Miejskiej w Bolesławcu, p. Emil
Zając, wyjaśniając, że Straż Miejska nie jest od zapewnienia bezpieczeństwa,
lecz od pilnowania porządku. Poinformował, że współpracę z Policją ocenia
jako bardzo dobrą. Obie instytucje wzajemnie uzupełniają się w działaniach.
Następnie Komendant odniósł się do tematu „żółtej kartki”. Poinformował, że
jest to program prewencyjny, którego głównym założeniem jest przekazanie
informacji rodzicom o nawet najmniejszych objawach demoralizacji ich dzieci.
Strażnicy miejscy podczas patrolowania miasta mają obowiązek patrolowania
okolic szkół podstawowych i gimnazjalnych. W przypadku interwencji rodzic
jest informowany o zdarzeniu w formie zawiadomienia na kartce koloru żółtego.
Stąd nazwa programu. Najczęściej rodzice zapraszani są do siedziby Straży
Miejskiej na rozmowę o zagrożeniach w przypadku braku reakcji na wyczyny
dziecka. Jest to zainicjowanie działań wychowawczych. W ramach programu
„żółta kartka” Straż Miejska nawiązała współpracę z dyrektorami gimnazjów.
Strażnicy są zapraszani na dyskoteki szkolne celem pilnowania porządku.
W zakresie omawianego programu najlepiej układa się współpraca z GS Nr 2.
W ubiegłym roku w ramach programu „żółta kartka” było ok. 200 interwencji.
W dalszej części Komendant Straży Miejskiej odniósł się do problemu dzikich
wysypisk śmieci. Poinformował, że obecnie Straż składa się z 14 strażników,
13

pracujących od poniedziałku do piątku (w przypadku imprez w mieście również
w soboty i niedziele). Strażnicy monitorują miejsca stanowiące dzikie
wysypiska. Problem polega jednak na tym, że, aby kogoś ukarać trzeba go
złapać „na gorącym uczynku”. Zdarzają się również sytuacje, że mieszkańcy
zgłaszają przypadki wysypywania śmieci w niedozwolonym miejscu i wówczas
Straż natychmiast reaguje.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek zaapelował o częste
patrolowanie miasta w czasie weekendu, szczególnie w okolicach dyskotek.
W odniesieniu do powyższego Komendant Straży Miejskiej oświadczył,
że tego typu miejsca stanowią zagrożenie życia strażników. Problem ten
przerasta Straż Miejską.
Radny Krzysztof Pieszko zwrócił uwagę na sukcesy Straży Miejskiej
i Policji w zakresie poprawy sytuacji na drodze A4 odnośnie mycia szyb
samochodowych przez dzieci.
Komendant Straży Miejskiej poinformował, że w/w problem nie dotyczy
wyłącznie dzieci. Coraz częściej zajęcia tego imają się również dorośli.
Radny Cezariusz Rudyk poruszył sprawę monitoringu wizyjnego miasta.
Poprosił o przybliżenie tej kwestii.
Odpowiadając na powyższe Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że
monitoring wyposażony jest w radiotelefon Straży Miejskiej. Operator siedzący
przed kamerami zgłasza Straży przypadki wymagające interwencji. Z raportów
firmy obsługującej monitoring wynika, że Policja korzysta z monitoringu
w przypadku zdarzeń kryminalnych. Takich zdarzeń jest kilkanaście
w tygodniu.
Zdaniem radnego Stanisława Andrusieczko Straż Miejska powinna
zwrócić większą uwagę na parkowanie samochodów na zakazie przy ulicach
jednokierunkowych (ul. Piaskowa, ul. Kościelna, ul. Asnyka).
Komendant Straży Miejskiej stwierdził, że 35% wszystkich interwencji
Straży Miejskiej to zdarzenia drogowe.
W dalszej części dyskusji udział wziął radny Bogusław Nowak, który
poprosił o zainicjowanie dyskusji związanej z obowiązkami wynikającymi
z posiadania psa. Zdaniem radnego obowiązek noszenia przez psa kagańca nie
powinien dotyczyć psów, o które dbają ich właściciele. Radny zwrócił także
uwagę na fakt, że w mieście nie ma miejsc służących do wyprowadzania psów.
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Do wypowiedzi radnego ustosunkował się Komendant Straży Miejskiej,
który stwierdził, że Komendantowi Straży Miejskiej nie wypada inicjować
dyskusji na w/w temat. Pomysł taki powinien wyjść od osób zainteresowanych.
Zadaniem Straży jest pilnowanie egzekwowania prawa w tym zakresie.
Przewodnicząca Rady Miasta zaproponowała poruszenie tego tematu na
posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Radny Krzysztof Pieszko poinformował, że z danych bolesławieckiego
sanepidu wynika, iż w 2005 r. 186 osób zostało pogryzionych przez psy
wymagające leczenia. To druga strona medalu.
Zdaniem radnej Ewy Ołenicz – Bernackiej problem w omawianym
temacie nie dotyczy psów, lecz ich właścicieli. Radna nawiązała także do tematu
programu „żółtej kartki”. Zdaniem radnej metoda ta nie jest zbyt skuteczna
w stosunku do uczniów sprawiających duże kłopoty wychowawcze.
Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że dalszym krokiem w programie
jest czerwona kartka, która jest wręczana w przypadku braku skuteczności kartki
żółtej. Wręczenie czerwonej kartki oznacza zawiadomienie sądu dla nieletnich.
Radny Leszek Chudzik poprosił o przybliżenie kwestii podziału miasta na
rewiry. Zapytał, czy mieszkańcy są poinformowani o tym, który strażnik jest
przypisany ich rewirowi.
Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że miasto zostało podzielone na
rewiry pod względem geograficznym. Następnie wyjaśnił, jakie tereny wchodzą
w skład każdego rewiru:
I – centrum miasta;
II – osiedle Staszica,
III – osiedle Kwiatowe, ul. Zabobrze,
IV – okolice ulic Gdańskiej i Lubańskiej,
V – okolice ulic Jeleniogórskiej, Starzyńskiego, Kosiby,
VI – osiedle Tysiąclecia.
Dane te zamieszczone są na stronie internetowej Straży Miejskiej.
Ponadto strażnicy rewirowi są przynajmniej trzy razy w tygodniu na terenie
swojego rewiru i przeprowadzają rozmowy z mieszkańcami.
Przewodnicząca Rady Miasta poprosiła o przekazanie takich informacji
radnym na piśmie.
Radna Irena Dul, przytaczając zapisy str. 6 sprawozdania, zapytała
o różnicę pomiędzy wykroczeniem przeciwko porządkowi publicznemu
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a wykroczeniem przeciwko obyczajności
przewidziane są dla tego typu wykroczeń?

publicznej.

Jakie

mandaty

Wyjaśnień udzielił Komendant Straży Miejskiej, informując, że podział
ten wynika z kodeksu wykroczeń. Wykroczenia przeciwko porządkowi
publicznemu to przede wszystkim zakłócanie porządku publicznego i nielegalne
ogłoszenia. Natomiast wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej to np.
używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym.
Radna Irena Dul nawiązała również do zapisu ze str. 8 sprawozdania:
„odłowili 105 psów, które stanowiły realne zagrożenie dla mieszkańców
naszego miasta”. Zapytała, co się stało z tymi psami?
Komendant Straży Miejskiej, odpowiadając na pytanie radnej,
poinformował, że część psów posiadała czipy, co umożliwiło ustalenie ich
właścicieli. Część psów przekazano do schroniska i część przekazywano
ludziom, którzy wyrazili chęć przygarnięcia bezdomnego psa.
Następnie radna Irena Dul poruszyła kwestię kontroli targowisk
w zakresie legalności prowadzonej na nich działalności gospodarczej (str. 13).
Radna poprosiła o wyjaśnienie tego zadania.
Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że chodzi m.in. o opłaty targowe,
sprawdzenie odpowiednich zaświadczeń, sprawdzanie, czy używane do ważenia
przyrządy posiadają legalizację, czy sprzedawane choinki nie pochodzą
z kradzieży, itp. Kontrola obejmuje swym zakresem wszystkie działania
handlowe podejmowane na targowisku.
Zdaniem radnej Ireny Dul należy zwrócić większą uwagę na utrzymanie
czystości na targowiskach.
Radny Leszek Chudzik zapytał, czy Komendant Straży Miejskiej rozważa
możliwość zaczipowania strażników.
Komendant Straży Miejskiej oświadczył, że w razie takiej konieczności,
decyzję taką podejmie nowy Komendant Straży Miejskiej.
Rada Miasta
wiadomości.

przyjęła

powyższe

sprawozdanie

do

akceptującej

Ad 9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.
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Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych radni otrzymali w terminie
statutowym.
sprawozdanie – zał. nr 17
Rada Miasta
sprawozdania.

postanowiła

Rada Miasta
wiadomości.

przyjęła

odstąpić

powyższe

od

referowania

sprawozdanie

do

powyższego

akceptującej

Ad 10. Sprawozdanie z działalności MOPS za okres od stycznia do grudnia
2006 r.
Sprawozdanie z działalności MOPS za okres od stycznia do grudnia
2006 r. radni otrzymali w terminie statutowym.
sprawozdanie – zał. nr 18
Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał udziału
w głosowaniu), odstąpić od referowania powyższego sprawozdania.
W dyskusji udział wzięli:
Przewodnicząca Rady Miasta przytoczyła zapis ze str. 8 sprawozdania:
„w 2006 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków własnych gminy –
czyli kierowane do osób bez zaburzeń psychicznych – nie były realizowane,
głównie z powodu ograniczonych środków. Z rozeznania pracowników
socjalnych wynika, iż istnieje zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi
opiekuńcze, które można skierować co najmniej do około 10 osób lub rodzin”.
W związku z tym Przewodnicząca zapytała, czy Dyrekcja Ośrodka zwracała się
o dofinansowanie tego zadania. Ponadto Przewodnicząca Rady poprosiła
o przybliżenie ilości osób wykonujących prace społeczno – użyteczne.
Odpowiedzi na powyższe pytania udzieliła Dyrektor MOPS
w Bolesławcu, p. Małgorzata Dłużyk, która poinformowała, że prace społeczno
– użyteczne były realizowane od marca do grudnia 2006 r. Udział w tych
pracach brało 208 osób, które pracowały w prawie wszystkich jednostkach
organizacyjnych gminy. Następnie Pani Dyrektor ustosunkowała się do kwestii
specjalistycznych usług opiekuńczych. Poinformowała, że MOPS realizuje dwa
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rodzaje usług specjalistycznych. Pierwszy rodzaj to usługi, które realizowane są
dla osób z zaburzeniami psychicznymi i są one w całości finansowane z budżetu
państwa. Drugi rodzaj to usługi specjalistyczne dla osób chorych,
wymagających rehabilitacji, pielęgnacji oraz polegające na wsparciu
opiekuńczo – wychowawczym dla matek mających kilkoro dzieci. Ten właśnie
rodzaj usług nie był realizowany w 2006 r., ponieważ MOPS był zobligowany
umową z realizatorem usług zwykłych, jeszcze nie specjalistycznych.
Niewystarczająca ilość środków finansowych była powodem tego, że Ośrodek
nie mógł sam zlecać wykonywania tych usług. Wymagało to procedury
w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. Usługi takie może wykonywać
lekarz psychiatra, pedagog, psycholog, których godzina pracy kosztuje więcej
niż 7 zł. Tak więc realizację tych usług specjalistycznych w ramach zadań
własnych MOPS realizuje od stycznia br.
Rada Miasta
wiadomości.

przyjęła

powyższe

sprawozdanie

do

akceptującej

Ad 11. Sprawozdanie za 2006 r. z realizacji Rocznego Programu
Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Sprawozdanie za 2006 r. z realizacji Rocznego Programu Współpracy
Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego radni otrzymali w terminie statutowym.
sprawozdanie – zał. nr 19
Rada Miasta
sprawozdania.

postanowiła

Rada Miasta
wiadomości.

przyjęła

odstąpić

powyższe

od

referowania

sprawozdanie

do

powyższego

akceptującej

Ad 12. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta
Bolesławiec na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2009 – 2012.
Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta
Bolesławiec na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2009 –
2012 radni otrzymali w terminie statutowym.
sprawozdanie – zał. nr 20
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Rada Miasta, na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Józefa
Pokładka, postanowiła odstąpić od referowania sprawozdania.
W dyskusji udział wzięli:
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek zapytał, czy MZGK
Sp. z o.o. w Bolesławcu podpisał już umowę z Gminą Nowogrodziec odnośnie
odpadów.
Odpowiedzi udzielił Prezes MZGK Sp. z o.o., p. Władysław Bakalarz,
informując, że Zakład jest w trakcie podpisywania umowy na zbiórkę odpadów
segregowanych z Gminą Nowogrodziec. Pozostałe umowy (2800) to umowy
cywilno – prawne podpisane z mieszkańcami i firmami.
Radna Irena Dul poprosiła o wyjaśnienie kodów odpadów wymienionych
na str. 2 sprawozdania.
Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Komunalnego
Strzyżewska, podając znaczenia poszczególnych kodów:
• 20 01 01 – papier, tektura;
• 20 01 02 – szkło;
• 20 01 39 – plastik;
• 20 03 01 – odpady niesegregowane zmieszane;
• 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic;
• 20 03 06 – odpady z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych;
• 20 01 38 – drewno;
• 20 01 40 – metale;
• 20 02 02 – ziemia, gleba, kamienie;
• 20 03 07 – wielkogabaryty;
• 20 01 34 – baterie;
• 20 01 38 – akumulatory.
Rada Miasta
wiadomości.

przyjęła

powyższe

sprawozdanie

do

Grażyna

akceptującej

Ad 13. Projekty uchwał Rady Miasta:
13.1. w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia
Radzie Miasta Bolesławiec oświadczenia lustracyjnego,
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Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta, na wniosek radnego Krzysztofa Pieszko, postanowiła
jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, odstąpić od referowania projektu uchwały
i przejść do głosowania.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), przyjęła uchwałę w sprawie powiadomienia Sekretarza
Miasta o obowiązku złożenia Radzie Miasta Bolesławiec oświadczenia
lustracyjnego.
UCHWAŁA NR VII/44/07 – zał. nr 21

13.2. w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia
Radzie Miasta Bolesławiec oświadczenia lustracyjnego,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta, na wniosek radnego Jana Jasiukiewicza, postanowiła
jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, odstąpić od referowania projektu uchwały.
Radna Irena Dul zawnioskowała, aby wstrzymać się od podejmowania
uchwały do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny zgodności
z Konstytucją ustawy lustracyjnej.
Radca Prawny Krystyna Miadziołko stwierdziła, że nie podejmie się
komentowania ustawy lustracyjnej. Oba projekty uchwał wynikają z przepisów
mówiących o tym, że Rada Miasta jest zobowiązana zawiadomić Sekretarza
i Skarbnika Miasta o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Jest to ustawowy
obowiązek, a sprawy, o których wspominała radna Irena Dul, są poza zasięgiem
Rady Miasta.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), przyjęła uchwałę w sprawie powiadomienia Skarbnika
Miasta o obowiązku złożenia Radzie Miasta Bolesławiec oświadczenia
lustracyjnego.
UCHWAŁA NR VII/45/07 – zał. nr 22

13.3. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Bolesławiec,
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Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek zgłosił kandydaturę
radnego Jarosława Kowalskiego na członka Komisji Rewizyjnej.
Radny Jarosław Kowalski wyraził zgodę na kandydowanie.
Rada Miasta większością głosów, tj. 11 głosami „za”, przy 6 głosach
„wstrzymujących się” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), przyjęła uchwałę
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Bolesławiec.
UCHWAŁA NR VII/46/07 – zał. nr 23

13.4. w sprawie wniesienia skargi na stanowisko Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty we Wrocławiu,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta, na wniosek radnego Andrzeja Czeczutki, postanowiła
większością głosów, tj. 17 głosami „za” (1 radny nie brał udziału
w głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Radny Cezariusz Rudyk zapytał, co się stanie w przypadku odrzucenia
skargi przez Sąd Administracyjny.
Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Społecznego Krystyna
Boratyńska, informując, że wówczas nic się nie zmieni, a cała procedura
rozpocznie się ponownie w styczniu przyszłego roku.
Rada Miasta większością głosów, tj. 16 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), przyjęła uchwałę
w sprawie wniesienia skargi na stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
we Wrocławiu.
UCHWAŁA NR VII/47/07 – zał. nr 24

13.5. w sprawie wyboru delegatów Zgromadzenia Ogólnego Delegatów –
Stowarzyszenia „Na Kupieckim Szlaku”,
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Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie wyboru delegatów Zgromadzenia Ogólnego Delegatów –
Stowarzyszenia „Na Kupieckim Szlaku”.
UCHWAŁA NR VII/48/07 – zał. nr 25

13.6. o zmianie uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej
Bolesławiec,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta, na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Józefa
Pokładka, postanowiła jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, odstąpić od
referowania projektu uchwały.
Naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej Jan Kisiliczyk
wniósł do projektu uchwały autopoprawkę polegającą na uproszczeniu zapisu
dotychczasowej uchwały, w której stawka procentowa rozbita była na dwa
elementy. Pierwszy z nich mówił o stawce procentowej (15%) pod
budownictwo wielorodzinne. Drugi element mówił o budownictwie poza
wielorodzinnym, gdzie stawka wynosiła 25%. Autopoprawka polega na tym, że
stawka procentowa pierwszej opłaty rocznej użytkowania wieczystego wynosi
25%, bez rozbijania na nieruchomości.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, przyjęła uchwałę o zmianie
uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002
r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Miejskiej Bolesławiec wraz z autopoprawką.
UCHWAŁA NR VII/49/07 – zał. nr 26

13.7. o zmianie uchwały Nr IV/24/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29
grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania
i rozliczania dotacji przedmiotowych,
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Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta, na wniosek radnego Jana Jasiukiewicza, postanowiła
jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, przyjęła uchwałę o zmianie
uchwały Nr IV/24/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedmiotowych.
UCHWAŁA NR VII/50/07 – zał. nr 27

13.8. w sprawie wyrażenia woli realizacji kompleksowego remontu
i modernizacji systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta
Bolesławiec,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta postanowiła jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, odstąpić od
referowania projektu uchwały.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia woli realizacji kompleksowego remontu i modernizacji
systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR VII/51/07 – zał. nr 28

13.9. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Autopoprawka do projektu uchwały została wniesiona na posiedzeniach
Komisji.
Rada Miasta postanowiła jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, odstąpić od
referowania projektu uchwały.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, przyjęła uchwałę w
sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2007 – 2011 wraz z autopoprawką.
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UCHWAŁA NR VII/52/07 – zał. nr 29
13.10. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Autopoprawka do projektu uchwały została wniesiona na posiedzeniach
Komisji.
Rada Miasta postanowiła jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, odstąpić od
referowania projektu uchwały.
Radny Cezariusz Rudyk poinformował, że radni Klubu PO przyjmują
z zadowoleniem, w kontekście przyjęcia WPI, dwa kolejne zadania, które idą
w kierunku rozwoju inwestowania w Bolesławcu.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”, przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na
2007 r. wraz z autopoprawką.
UCHWAŁA NR VII/53/07 – zał. nr 30

Ad 14. Sprawy organizacyjne:
14.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak – Babijczuk
poinformowała, że:
- radni otrzymali zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 63/07 z dnia 20 marca 2007
r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok;
- radni otrzymali do wypełnienia druki oświadczeń majątkowych
w zwrotnych kopertach. Po dokładnym i starannym wypełnieniu należy je
złożyć na ręce Przewodniczącej Rady Miasta lub Kierownika Referatu Organów
Gminy Miejskiej do 30 kwietnia br.;
- przekazano Wojewodzie Dolnośląskiemu dane adresowe oraz daty urodzenia
radnych zobowiązanych do złożenia tzw. oświadczeń lustracyjnych.
Korespondencję w tym zakresie radni otrzymają od Wojewody Dolnośląskiego;
- przypomniała radnym o przekazywaniu do Referatu Organów Gminy
Miejskiej (p. 121) swoich fotografii (format taki, jak do dowodu osobistego)
niezbędnych do wykonania legitymacji radnego;
- poinformowała, że kolejna sesja Rady Miasta Bolesławiec odbędzie się 25
kwietnia br.
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Radny Jan Jasiukiewicz zaapelował do Przewodniczących Komisji, aby
nie zwoływali posiedzeń Komisji zbyt wcześnie, w dużym odstępie czasu od
sesji. Wówczas będzie możliwe przekazanie radnym na Komisje kompletu
materiałów.

Ad 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak – Babijczuk
6.2.1. dot. umieszczania interpelacji na stronie internetowej Urzędu Miasta –
jestem „za”. Nie dzielę radnych na radnych koalicji i spoza niej.
Kierownik Referatu Organów Gminy Miejskiej Maciej Małkowski
6.2.1. dot. umieszczania interpelacji na stronie internetowej Urzędu Miasta –
treść interpelacji wraz z odpowiedziami zamieszczane są na stronie internetowej
Urzędu Miasta w formie protokołu z sesji Rady Miasta. Każdy protokół z sesji,
po jego przyjęciu przez Radę Miasta, umieszczany jest w Internecie.
Zamieszczanie interpelacji w formie druków byłoby dublowaniem informacji.
Radny Cezariusz Rudyk stwierdził, że umieszczenie interpelacji w środku
30 – 40 stronnicowego protokołu, a odpowiedzi na nie na końcu protokołu, jest
nieczytelne. Zdaniem radnego dobrym rozwiązaniem byłoby skanowanie
złożonych interpelacji i umieszczenie ich w Internecie w takiej formie.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek zaproponował, aby nie
podejmować pochopnych decyzji i dokładnie zastanowić nad sensem tej sprawy.
Radny Stanisław Andrusieczko poinformował, że w Statucie Miasta nie
ma żadnych zapisów odnoszących się do tej kwestii. Zdaniem radnego
interpelacje i odpowiedzi na nie można by również przedstawiać w telewizji
lokalnej.
Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że problem ten zostanie
omówiony na spotkaniu z Przewodniczącymi Klubów Radnych
i Przewodniczącymi Komisji.

Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak – Babijczuk
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6.7.1. dot. terminów otrzymywania materiałów na Komisje – odebranie
materiałów na dzień przed posiedzeniem Komisji wystarczy na zapoznanie się
z nimi. Zgodnie ze Statutem Miasta materiały mają być dostarczone radnym 3
dni przed sesją. Nie ma żadnego zapisu mówiącego o terminie dostarczenia
materiałów przed Komisją. Panuję nad terminami wyznaczonymi przez
Przewodniczących Komisji, ale nie mam wpływu na to, aby Przewodniczący
wyznaczył taki, czy inny dzień. Nie mogę im narzucać swoich decyzji. Proszę
mi nie zarzucać, że nie panuję nad porządkiem.
Radna Irena Dul zauważyła, że jeden dzień nie wystarczy na
przeanalizowanie takiej ilości materiałów i solidne przygotowanie się na
Komisje.
Kierownik Referatu Organów Gminy Miejskiej Maciej Małkowski
6.7.1. dot. terminów otrzymywania materiałów na Komisje – jako
odpowiedzialny za przekazanie Państwu materiałów, które spływają do nas
z wydziałów, muszę wyjaśnić, że od momentu planowania zwołania sesji (14
dni przed terminem) do Referatu codziennie spływają różnego rodzaju
materiały. Jeżeli Pani radna życzy sobie, żeby codziennie dzwonić
i informować, że jest coś nowego w Pani przegródce, nie widzę problemu.
Lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Pani odwiedziła co drugi dzień Referat
i na pewno coś by dla Pani było. Czekamy, aż zbierze się słuszny komplet
dokumentów i dopiero wtedy Państwa zawiadamiamy. Nie chcemy Państwa
codziennie absorbować. Staramy się przekazać większą ilość materiałów, aby
nie musieli Państwo codziennie, a nawet kilka razy dziennie, przychodzić po
nie. Muszę zaznaczyć, że praca Referatu uzależniona jest od pracy wydziałów.
Radny Jarosław Kowalski przypomniał, że w poprzedniej kadencji radny
Hubert Prabucki wyraził wolę odbierania kompletu materiałów, co
zaakceptowali pozostali radni.
Radny Krzysztof Pieszko zapytał, czy istnieje możliwość przesyłania
radnym materiałów w formie elektronicznej.
Kierownik Referatu Organów Gminy Miejskiej Maciej Małkowski
poinformował, że projekty uchwał są wysyłane radnym w formie elektronicznej.
Radni mają założone konta e – mailowe na serwerze Urzędu Miasta.

Z – ca Prezydenta Miasta Kazimiera Popławska
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6.3.1. dot. targowiska miejskiego przy ul. Jeleniogórskiej – to rzeczywiście
ważna sprawa, ponieważ z tego targowiska korzysta ok. 80 % mieszkańców.
Tam jest do wykonania wiele spraw inwestycyjnych i porządkowych. Do tej
pory nie można było zrobić zasadniczych robót, które pozwalają na
uporządkowanie terenu pod względem wody i komunikacji, ponieważ nie było
możliwości wykonania kanalizacji. Po pracach związanych z ISPĄ naprzeciw
targowiska wykonaliśmy dużą komorę, od której pod drogą wyprowadziliśmy
przyłącze do targowiska zakończone studnią poza chodnikiem. Stworzyło to
warunki umożliwiające podłączenie targowiska do kanalizacji. Wiąże się to
z wykonaniem inwestycji na terenie targowiska. Do tej pory nie było
możliwości zrobienia nowej drogi, ponieważ miejsca, gdzie będzie droga, trzeba
rozebrać i zrobić kanalizację. Myślimy już nad sposobem sfinansowania tej
inwestycji. Zarządcą targowiska jest MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu, który
z tego tytułu pobiera korzyści. Zakład odprowadza pewne kwoty do Urzędu
Miasta. Musimy, wspólnie z MZGK, zastanowić się nad sfinansowaniem tego
zadania. W tym roku MZGK ma wyrównać teren, połatać dziury i wykonać
parking. Przekazaliśmy na targowisko 600 m2 kostki z rozbiórki Rynku.
Sukcesem byłoby przygotowanie jeszcze w tym roku projektu zadania.
6.5.1. dot. kładki nad rzeką Bóbr – most ten był pewną atrakcją, jednak był
w takim stanie, że zagrażał bezpieczeństwu, dlatego też został rozebrany. Most
służył właściwie mieszkańcom wsi (głównie Rakowic), którzy tą trasą dostawali
się do miasta. Po rozbiórce mostu trwały rozmowy z wójtem w sprawie jego
odtworzenia. Wójt nie wyraził chęci, ale skoro jest taka interpelacja, wystąpimy
ponownie do wójta w tej sprawie. Moglibyśmy nawet porozmawiać
o współfinansowaniu tego zadania. Jest to duża inwestycja dotycząca
gospodarki wodnej.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Elżbieta Chojnacka
6.8.1. dot. szkolenia „Turystyka wspólna sprawa” – Pan Prezydent i urzędnicy
zajmujący się promocją miasta są bardzo zainteresowani udziałem
w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, szczególnie w szkoleniach z zakresu
rozwoju turystyki i promocji, a przede wszystkim w szkoleniach bezpłatnych.
„Turystyka wspólna sprawa” to pierwszy w Polsce projekt dotyczący szkoleń
i doradztwa dla branży turystycznej. Celem projektu jest współpraca sieciowa,
dostarczenie wiedzy uczestnikom szkoleń i kształtowanie umiejętności
niezbędnych do stworzenia lub doskonalenia regionalnych i lokalnych
markowych produktów turystycznych. Program szkoleń zawierał m.in.
pozytywne przykłady produktów już istniejących w Polsce, które dzięki
właściwym działaniom promocyjno – marketingowym są znane i stanowią
atrakcję turystyczną. Podczas szkoleń wskazane zostały potencjalne źródła
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finansowania, by poszczególnym uczestnikom konferencji łatwiej było
zaplanować działania prowadzące do tworzenia nowych lub wspierania
obecnych produktów turystycznych w ich regionie. Projekt ten jest
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach sektorowego
programu operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich”, realizowany na zlecenie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizuje konsorcjum
składające się z pięciu firm. Jedna z firm to „JDJ Bachalski.” Do wyboru są dwa
szkolenia dwudniowe lub cztery jednodniowe plus 22 godziny doradztwa. Dla
małych i średnich przedsiębiorstw cena pakietu szkoleń wynosi 365 zł. Dla
dużych firm – 730 zł. Natomiast dla jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji – szkolenie było bezpłatne. Po otrzymaniu, w maju br., informacji
o realizacji takiego projektu, pan Prezydent wyznaczył trzech pracowników
Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta do udziału w nim. Termin oraz zakres
poszczególnych tematów szkoleń był do wyboru. Szkolenia rozpoczęły się od
października ubiegłego roku, a nasz udział zakończył się w styczniu br. Każdy
z pracowników uczestniczył w sześciu obowiązkowych szkoleniach.

Z – ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik
6.8.1. dot. szkolenia „Turystyka wspólna sprawa” – wystąpienie Pani Naczelnik
było tak obszerne, ponieważ chcieliśmy pokazać, że już w październiku
zeszłego roku rozpoczęliśmy cykl szkoleń. Zaproszenie, o którym mówił Pan
radny, a z którego nie skorzystałem, otrzymałem 28 lutego br., czyli w dniu
rozpoczęcia szkolenia, o godz. 815, a szkolenie rozpoczęło się o godz. 900. Pismo
wpłynęło do sekretariatu Urzędu przed godz. 1500 dnia poprzedniego. Pomimo,
iż próbowałem odwołać spotkania zaplanowane na ten dzień, nie udało mi się
niestety uczestniczyć w szkoleniu. Pismo było kierowane na ręce Prezydenta
Miasta, ale Pan Prezydent był wówczas na zwolnieniu lekarskim. Nie jest więc
tak, że nie korzystamy z tego typu szkoleń. W przyszłości proszę o wcześniejsze
zawiadomienie o ich terminach. Jeżeli Pan radny wyrazi chęć spotkania ze mną,
to zapraszam.
Radny Bogusław Nowak zauważył, że w Bolesławcu jest duża grupa
przedsiębiorców, zainteresowanych rozwojem turystyki w mieście. Zdaniem
radnego powinni oni współpracować z miastem, aby osiągnąć sukcesy w tym
temacie.
Z – ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik - również jestem za współpracą,
ale mogę przytoczyć kilka przykładów na to, że nie układa się ona zbyt dobrze.
Odniosę się do powiatu. W przeddzień dnia, w którym odbywało się szkolenie
organizowane
przez
„VIA
SUDETICA”,
spotkałem
się
z Wicestarostą Bolesławieckim, p. Stanisławem Chwojnickim, w celu
28

uzgodnienia wstępnych zasad dotyczących Bolesławieckiego Święta Ceramiki.
28 lutego br. wystosowałem pismo do Starosty, w którym prosiłem o wyrażenie
zgody na zmianę organizacji ruchu i wyłączenie z ruchu drogowego ulic
Sierpnia 80, Asnyka, Mickiewicza i Sądowej oraz wyrażenie zgody na
organizację działań programowych Bolesławieckiego Święta Ceramiki na w/w
ulicach (prezentacja i sprzedaż ceramiki, animacja artystyczna, przemarsze
artystów, ekspozycje plastyków i rzemieślników, itp.). Prosiłem również
o pomoc w przeciwdziałaniu występowania na powyższym terenie podczas
trwania Święta dodatkowych konkurencyjnych działań gospodarczych
i animacji kulturalnej podjętych przez różne podmioty bez uzgodnień
z organizatorem imprezy. Dzisiaj mamy 28 marca i do tej pory nie otrzymałem
żadnej odpowiedzi. Przez okres 3,5 lat pełnienia funkcji Prezesa ZEC,
wielokrotnie występowałem do Starostwa w sprawach bezpośrednio
dotyczących ZEC. Wówczas również nie otrzymywałem odpowiedzi. Mówię
o Starostwie, ponieważ w kwestii współpracy w jakiś sposób to się wiąże.
Uczestniczyłem także w spotkaniu dotyczącym „Bluesa nad Bobrem”.
Obiecałem pomoc finansową na organizację tej imprezy i poprzez przyjęcie
przez Radę Miasta uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, tak się stało.
Rozpocząłem przygotowania do rozmów o kulturze. Spotkanie takie odbędzie
się w okresie od końca maja do połowy czerwca br. To samo jeśli chodzi
o strategię turystyki. Będziemy rozmawiać z jak najszerszą grupą instytucji
i osób prywatnych. Nie mogę się więc zgodzić ze stwierdzeniem, że z naszej
strony nie ma woli współpracy. Być może na drodze komunikacji istnieje
jeszcze wiele do zrobienia, ale obiecuję ze strony Urzędu Miasta, że jeżeli coś
nie współgra, to osobiście będę się starał to poprawić.

Naczelnik Wydziału Komunalnego Grażyna Strzyżewska
6.1.1. dot. oznakowania przejścia dla pieszych za tunelem na ul. Staszica – ul.
Staszica jest drogą powiatową. Pasy były malowane w ubiegłym roku,
prawdopodobnie w październiku. Przekażemy interpelację do Starostwa.
6.1.2. dot. skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ulic Cieszkowskiego i Staszica –
dzisiaj dwukrotnie pracownicy Wydziału Komunalnego przejechali się tą ulicą.
Rzeczywiście od strony ul. Góralskiej do miasta, po obu stronach drogi,
postawione są znaki zakazu postoju. Znaków tych nie ma jednak od strony
skrzyżowania, w stronę ul. Góralskiej. W sprawie tej wystąpimy do Starostwa
Powiatowego, aby uzupełnili znaki.
6.4.1. dot. wjeżdżania samochodami do parku przy ul. Tyrankiewiczów – droga
od strony kościoła jest drogą, którą jeżdżą samochody dostawcze do
znajdujących się tam sklepu mięsnego i lokalu „VINCI”. Skorzystałam
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z obecności na sesji Z - cy Komendanta Policji i Komendanta Straży Miejskiej
i przekazałam im tę interpelację. Obiecali zająć się tym problemem.
6.6.2. dot. zagospodarowania Alei Partyzantów – ulica ta jest częścią plantów
miejskich i jest pod ścisłą kontrolą konserwatora przyrody. W związku z tym
ingerencja nie jest możliwa. Możemy jedynie wymienić zniszczone kamienie.
Temat ten trafi na posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.
Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta uznała
udzielone odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, za wystarczające.
Na zakończenie Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak –
Babijczuk złożyła wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miasta
zamknęła VII sesję Rady Miasta Bolesławiec.

Przewodnicząca Rady
/-/ Janina Piestrak - Babijczuk

Protokołowała:

Małgorzata Zadora

MZ/MZ

30

