PROTOKÓŁ NR VIII/07
VIII sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 25 kwietnia
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. 12.55

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

Ponadto w sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piotr Roman
- Prezydent Miasta
Kazimiera Popławska
- Z-ca Prezydenta Miasta
Wiesław Ogrodnik
- 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 VIII sesji
7. Prasa i Telewizja Lokalna „Azart-Sat” w Bolesławcu

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

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

sesji

radni

otrzymali

Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta przyjęła
porządek obrad VIII sesji w następującym brzmieniu:
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad VIII sesji.
3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
VII sesji odbytej w dniu 28 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 r.
7.1. Wprowadzenie do dyskusji.
7.2. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu
budżetu miasta za 2006 r.
7.3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 r.
7.4. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2006 r.
7.5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej.
7.6. Dyskusja.
7.7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2006 r.,
2/ w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2006 r.
8. Projekty uchwał Rady Miasta:
8.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście
Bolesławiec (ul. Zabobrze – II Armii Wojska Polskiego, ul. Zabobrze),
8.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście
Bolesławiec (ul. Dolne Młyny, ul. T. Kościuszki, ul. Graniczna, ul. J.I.
Kraszewskiego),
8.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście
Bolesławiec (ul. Widok, ul. Różana, ul. Ptasia, ul. Mostowa, ul.
Ceramiczna),
8.4. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/405/05 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie niektórych zasad wynagradzania
pracowników
samorządowych
zatrudnionych
w
jednostkach
organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec, zmienionej uchwałą nr
XLIV/434/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2006 r.,
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8.5. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/194/04 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad i warunków dofinansowania
sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec, zmienionej uchwałą nr
XXXII/323/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/194/04 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad i warunków dofinansowania
sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec oraz uchwałą nr XXXVIII/369/05
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2005 r.,
8.6. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków,
8.7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.,
8.8. w sprawie zgłoszenia kandydatury Prezydenta Miasta Bolesławiec do stałej
Konferencji Współpracy Województwa Dolnośląskiego.
9. Sprawy organizacyjne:
9.1.Informacje bieżące dla Rady Miasta.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Ad 3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miasta.
Zgodnie ze Statutem Miasta Bolesławiec protokół VII sesji Rady Miasta
odbytej w dniu 28 marca 2007 r., był wyłożony do wglądu w Referacie
Organów Gminy Miejskiej – oraz w czasie obecnej sesji.
Protokół VII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 marca 2007 r. został
przyjęty bez zmian i poprawek.
Ad 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec
podjętych na VII sesji odbytej w dniu 28 marca 2007 r.
Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją,
w terminie statutowym.
W/w sprawozdanie Rada Miasta przyjęła jednogłośnie, tj. 18 głosami
„za”, do akceptującej wiadomości.
SPRAWOZDANIE – zał. nr 3

Ad 5. Informacje:
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5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
Na w/w temat zabrał głos Prezydent Miasta Piotr Roman.

INFORMACJA – zał. nr 4
O godzinie 915 na sesję przyszedł radny Bogusław Nowak.
Ponadto Prezydent Miasta Piotr Roman poinformował o wyróżnieniach,
jakie Bolesławiec uzyskał w kwietniu br.:
- III miejsce w rankingu gmin za 2006 r.;
- tytuł „samorządu przyjaznego Szkole uczącej się”;
- nagroda specjalna w II edycji konkursu na najbardziej efektywną
energetycznie gminę w Polsce;
- praca konkursowa „Bolesławieckie Święto Ceramiki” została nominowana do
nagrody Złote Formaty w kategorii plakat reklamowy.
O godzinie 930 na sesję przyszła radna Irena Dul.
Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada w/w informację przyjęła
do akceptującej wiadomości.

5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
Informację przedstawiła Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula
Piestrak - Babijczuk, która poinformowała, że:
- skierowała pod dzisiejsze obrady Wysokiej Rady trzy projekty uchwał:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2006 r.,
2) w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2006 r.,
3) w sprawie zgłoszenia kandydatury Prezydenta Miasta Bolesławiec do
stałej Konferencji Współpracy Województwa Dolnośląskiego,
- Komisje stałe Rady Miasta odbyły swoje posiedzenia w dniach 18, 19, 20 i 24
kwietnia br.,
- w okresie międzysesyjnym podczas dyżurów przyjęła dwóch interesantów,
a radni jednego,
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- do Rady Miasta wpłynął wniosek Pana Dariusza Muchy w sprawie dyżurów
radnych,
- w imieniu Rady Miasta wysłała do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci
Narodowej w Warszawie oświadczenie lustracyjne złożone przez Skarbnika
Miasta oraz informację o złożeniu przez Sekretarza Miasta oświadczenia
lustracyjnego Wojewodzie,
- reprezentowała Radę Miasta na uroczystościach związanych z obchodami 30 –
lecia MPP Nr 5 oraz na spotkaniu Wielkanocnym z pensjonariuszami Domu
Dziennego Pobytu,
- w dniach 20 – 21 kwietnia br. uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym
Delegatów Stowarzyszenia „Na Kupieckim Szlaku”, które odbyło się
w Jarosławiu.
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 Leszek Chudzik
6.1.1. utwardzenie terenu na dużej powierzchni oraz wykonanie boisk przy ul.
Różanej spowodowało, że podczas wiosennych roztopów oraz silniejszych
opadów deszczu wody z całej powierzchni zalewają posesję przy ul. Astrów 6.
Wnioskuję o takie wyprofilowanie terenu, aby wody spływające z boisk
skierować do kanalizacji na ul. Astrów.
ZAŁĄCZNIK NR 5

6.2. radny Andrzej Czeczutka
6.2.1. mieszkańcy ul. Zabobrze zwracają się z prośbą o pilne wyjaśnienie
i podjęcie szybkiego postępowania w sprawie nasilających się zapachów
fekaliów zarówno wzdłuż ul. Zabobrze, jak i coraz częściej w domach
mieszkańców. Dzieje się tak po wykonaniu przyłączenia do kanalizacji ścieków
z poszczególnych wsi. Okresowe przeczyszczanie kanalizacji nie daje
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pożądanych efektów. O wyjaśnienia prosimy PWiK oraz kierownictwo ISPY.
Sprawę należy potraktować jako pilną.
6.2.2. wnioskuję o zlikwidowanie problemu, jakim są szczury wędrujące po ul.
Chrobrego i ul. Zabobrze.
6.2.3. na jednej z poprzednich sesji sygnalizowałem problem obsady kadrowej
lekarzy na Oddziale Neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych. Jeżeli obsada lekarska nie zostanie zwiększona, to
istnieje realne zagrożenie zamknięcia tego oddziału. Pan Prezydent miał
zasygnalizować problem Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, który to
sprawuje nadzór nad Szpitalem. Ponawiam wniosek i oczekuję odpowiedzi na
piśmie od Pana Marszałka.
ZAŁĄCZNIK NR 6
6.3. radny Janusz Kozioł
6.3.1. proszę o interwencję w sprawie słupów ogłoszeniowych zamontowanych
m.in. przy ulicach: Asnyka, Karola Miarki, Komuny Paryskiej. Ich estetyka
budzi wiele zastrzeżeń. Słupy wyglądają tak, jakby nikt się nimi nie opiekował.
6.3.2. wnioskuję o wymianę tabliczek z nazwami ulic na terenie osiedla
Kwiatowego, m.in. ul. Różana, ul. Ptasia. Obecne tablice są w złym stanie.

ZAŁĄCZNIK NR 7

6.4. radny Eugeniusz Kowalski
6.4.1. czy możliwe jest usunięcie tablicy reklamowej stojącej przy ul.
Ceramicznej 47? Właściciel tej posesji chce wybudować przejazd, a stojąca tam
tablica przeszkadza w budowie.
ZAŁĄCZNIK NR 8

6.5. radny Jarosław Kowalski
6.5.1. czy w związku z interpelacją i odpowiedzią na nią (pismo nr SP.III.4121 –
23/07) Pan Prezydent spotkał się z Młodzieżową Radą Miasta w celu
ewentualnego umożliwienia (pomocy) w zorganizowaniu zawodów w terminie
sobota – niedziela? Czy była/jest wola Młodzieżowej Rady Miasta na
zorganizowanie zawodów sportowych w Sali I LO?
ZAŁĄCZNIK NR 9
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6.6. radny Bogusław Nowak
6.6.1. remont budynku kina FORUM, patrząc z zewnątrz, idzie bardzo nieśmiało
i w dość dużym nieładzie i bałaganie na zewnątrz budowy. Czy prace
przebiegają zgodnie z planem i czy to prawda, że firma główna „INTEGER”
przeżywa głęboki kryzys, który może spowodować jej plajtę? Co dalej
z remontem kina FORUM?
6.6.2. wnoszę o uratowanie każdej kostki odzyskanej w mieście, zaprzestanie jej
rozdawnictwa oraz wykorzystanie tejże kostki i innych materiałów
historycznych z miasta do np. wybrukowania terenu wokół Sanktuarium
Najświętszej Marii Panny, zaplecza Starego Miasta itp.
ZAŁĄCZNIK NR 10

6.7. radny Bolesław Nowak
6.7.1. w imieniu mieszkańców ul. Miodowej zwracam się do Pana Prezydenta
o zmianę organizacji ruchu na rondzie przy ul. Miodowej, mianowicie
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Za uwzględnieniem powyższego
wniosku przemawiają względy bezpieczeństwa, w szczególności dzieci
bawiących się na pobliskim ogródku zabaw.
ZAŁĄCZNIK NR 11

6.8. radna Ewa Ołenicz - Bernacka
6.8.1. mieszkańcy osiedla przy ulicach Kilińskiego i Starzyńskiego proszą
o zagospodarowanie placu przy ul. Kilińskiego urządzeniami służącymi do
zabawy dzieciom, na podobnych zasadach, jak uczyniono to w przypadku
kilkunastu innych podwórek usytuowanych w naszym mieście (również
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”).
6.8.2. mieszkańcy ul. Starzyńskiego apelują do władz miasta o zainteresowanie
się stanem nawierzchni tej ulicy oraz znajdujących się przy niej chodników,
które generalnie znajdują się w bardzo złym stanie. Natychmiastowej
interwencji wymaga odcinek chodnika przy ul. Starzyńskiego, od ul. Łasickiej
do ul. Kleeberga.
6.8.3. w imieniu mieszkańców Bolesławca żywo zainteresowanych stanem
zieleni miejskiej pytam, dlaczego wycinanych jest tak dużo drzew? Dlaczego
w to miejsce dokonuje się nasadzeń drzew zbyt małych i słabych, aby mogły się
przyjąć w warunkach miejskich lub nie wykonuje się ich w ogóle?
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ZAŁĄCZNIK NR 12

6.9. radny Cezariusz Rudyk
6.9.1. mieszkańcy Osiedla Kwiatowego zwracają się z prośbą o sprawdzenie
możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy ul.
Sadowej z główną drogą nr 4. Natężenie ruchu drogowego na drodze wlotowej
do Bolesławca od strony Zgorzelca jest olbrzymie. Włączenie się do ruchu
mieszkańców wyjeżdżających z osiedla w godz. 6.30 – 8.00 i 13.30 – 16.00 jest
czasami niemożliwe. Proszę o sprawdzenie możliwości wprowadzenia
sygnalizacji pracującej w ruchu okresowym we wskazanych godzinach
z wyłączeniem weekendów.
ZAŁĄCZNIK NR 13

6.10. radny Mirosław Sakowski
6.10.1. mieszkańcy budynku przy ul. Żwirki i Wigury 12 pytają, kiedy
rozpocznie się remont ich budynku. Stan techniczny tego budynku (elewacja,
stolarka okienna, wnętrze) to ruina przypominająca slumsy. Warunki
mieszkaniowe i sanitarne dalece odbiegają od wszelkich norm i standardów.
ZAŁĄCZNIK NR 14

Ad 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 r.
Pisemne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok radni
otrzymali w terminie statutowym – w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr
63/07 z dnia 20 marca 2007 r.
Temat ten był przedmiotem prac poszczególnych Komisji stałych Rady
Miasta.
7.1. Wprowadzenie do dyskusji.
Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2006 r.

7.2.

Odczytanie
opinii
Komisji
Rewizyjnej
o wykonaniu budżetu miasta za 2006 r.

Rady

Miasta
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Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2006 r. radni
otrzymali w terminie statutowym.
opinia – zał. nr 15
Rada Miasta, na wniosek radnego Janusza Kozioła, postanowiła
jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, odstąpić od odczytania opinii Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu budżetu miasta za 2006 r.

7.3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 r.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2006 r. radni otrzymali w terminie statutowym.

opinia – zał. nr 16
Rada Miasta, na wniosek radnego Janusza Kozioła, postanowiła
jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, odstąpić od odczytania opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2006 r.

7.4.

Odczytanie
wniosku
Komisji
Rewizyjnej
Rady
Miasta
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2006 r.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie udzielenia
absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2006 r. radni otrzymali w terminie
statutowym.
wniosek – zał. nr 17
Rada Miasta, na wniosek radnego Janusza Kozioła, postanowiła
jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, odstąpić od odczytania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta za 2006 r.
7.5. Odczytanie
opinii
Regionalnej
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Izby

Obrachunkowej
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Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta radni otrzymali przed dzisiejszą sesją.
opinia – zał. nr 18

Rada Miasta, na wniosek radnego Janusza Kozioła, postanowiła
jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, odstąpić od odczytania opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
7.6. Dyskusja.

Na początku dyskusji głos zabrali Przewodniczący Komisji stałych Rady
Miasta, którzy zreferowali opinie poszczególnych Komisji do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2006 r., tj.:
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – radny Jan
Jasiukiewicz (zał. nr 19),
- Przewodniczący
Komisji
Infrastruktury,
Gospodarki
Przestrzennej
i Budownictwa – radny Hubert Prabucki (zał. nr 20),
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – radny Eugeniusz
Kowalski (zał. nr 21),
- Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych – radna
Małgorzata Goleńska (zał. nr 22).
W dyskusji udział wzięli:
Radny Józef Burniak zwrócił uwagę na negatywne, zdaniem radnego,
elementy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 r.:
- wielkość budżetu miasta;
- sposób finansowania budżetu miasta;
- zadłużenie, zobowiązania miasta;
- realizacja dochodów budżetowych;
- niezrealizowanie ¼ dochodów własnych;
- budownictwo mieszkaniowe (najbardziej zaniedbana dziedzina działalności
gminy miejskiej Bolesławiec);
- brak inwestycji w przyszłość,
- emigracja mieszkańców Bolesławca.
Na zakończenie radny oświadczył, że radni Klubu SLD będą głosować
przeciwko przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 r.

10

Radny Eugeniusz Kowalski nie zgodził się ze zdaniem radnego Józefa
Burniaka odnośnie braku w 2006 r. inwestycji w przyszłość. Zdaniem radnego
takim typem inwestycji są inwestycje w oświatę, polegające przede wszystkim
na poprawie warunków lokalowych.
W odniesieniu do powyższego radny Józef Burniak wyjaśnił, że miał na
myśli inwestycje, które generują dochody. Dodał, że docenia wszelkie
inwestycje oświatowe.
Radny Cezariusz Rudyk przedstawił stanowisko Klubu PO w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 r. Poinformował, że
Platforma Obywatelska postanowiła przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu
oraz udzielić absolutorium Panu Prezydentowi za ubiegły rok. Jednym
z powodów za tym przemawiających jest fakt, iż jedno z naczelnych stanowisk
władz miasta zajmował w zeszłym roku członek PO (obecny Przewodniczący
Rady Powiatu był Wiceprezydentem Miasta). Radny dodał, iż oceniając
wykonanie zadań budżetowych pod kątem finansowym i co ważniejsze – pod
względem merytorycznym, radni Klubu PO nie widzą powodu, aby nie przyjąć
sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu i nie udzielić absolutorium
Prezydentowi Miasta. Zaznaczył, że mają natomiast odmienne spojrzenie na
sprawy turystyki, edukacji i kultury. Na zakończenie radny poinformował, że
Klub Radnych PO deklaruje współpracę w sprawach ważnych dla miasta,
szczególnie jeśli chodzi o zapowiedzi Prezydenta Ogrodnika w sprawie debaty
dotyczącej kultury.
Następnie głos w dyskusji zabrał radny Jarosław Kowalski, zdaniem
którego Prezydent Miasta, Rada Miasta oraz pracownicy Urzędu Miasta
wywiązali się z zadań założonych w budżecie miasta na 2006 r. Radny
pozytywnie odniósł się do tematu inwestycji w oświacie, budownictwa
mieszkaniowego TBS oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi
o emigrację mieszkańców, to, zdaniem radnego, taki stan rzeczy trwa od bardzo
dawna.
Radny Hubert Prabucki odniósł się do zapisów zał. nr 2 sprawozdania –
wykonanie dochodów budżetu miasta Bolesławiec za rok 2006 według źródeł
i działów. Poruszył temat niskiego wykonania dochodów własnych. Zauważył,
że największy ubytek wykonania dochodów własnych znajduje się w punkcie
dotyczącym 3 – środki ze źródeł pozabudżetowych – środki z funduszu ISPA.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Piotr Roman, który zwrócił
uwagę na fakt, iż większość zjawisk zachodzących w Bolesławcu jest pochodną
tego, co dzieje się w Polsce. Budżet do niedawna był budżetem, w którym
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w niewielkim stopniu rolę odgrywały środki europejskie. Trzeba zdać sobie
sprawę, że po decyzji o organizacji w Polsce Euro 2012 takim miastom, jak
Bolesławiec, będzie znacznie trudniej ubiegać się o te środki. Prezydent
poinformował, iż od członka Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej Jana Serafina dowiedział się, że w sprawie rozdysponowania
środków na turystykę decyzje już zapadły. Będą one koncentrowane w miastach
organizujących Euro 2012. Następnie Prezydent odniósł się do roli kredytów
i pożyczek. Zauważył, że zaciąganie zobowiązań jest w dużej części wymuszone
przez decyzje o realizacji wielu inwestycji, które są refinansowane przez Unię
Europejską. Oczywiste jest, że trzeba będzie zaciągać zobowiązania finansowe,
które umożliwią inwestowanie. Prezydent nie zgodził się ze stwierdzeniem, że
w ubiegłym roku było zbyt mało inwestycji, które generują dochody. Wniosków
takich nie można wyciągać w trakcie kulminacji działań inwestycyjnych
w zakresie programu ISPA. Działania inwestycyjne, które w przyszłości
wygenerują dochody, to przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę (drogi,
kanalizacja, woda). Prezydent poruszył także temat mieszkalnictwa.
Poinformował, że z ostatnich przetargów wynika, iż w Bolesławcu opłacalne
staje się budowanie mieszkań. Dodał, że biorąc pod uwagę logikę procesu
przygotowania inwestycji, to w najbliższych latach poziom budownictwa
mieszkań może wzrosnąć. W dalszej części Prezydent Miasta nawiązał do
tematu emigracji. Stwierdził, że koszty pracy w Polsce rosną i nadal będą rosły,
co spowoduje, że inwestorzy będą przenosić swoje produkcje do krajów,
w których koszty siły roboczej są niższe. Naszym obowiązkiem jest dać
młodzieży takie wykształcenie, aby inwestorzy proponowali jej zatrudnienie na
wyższym poziomie, niż dotychczas. Zdaniem Prezydenta proces ubywania
liczby mieszkańców Bolesławca trwa od pierwszej połowy lat 90-tych. Jest to
proces obiektywny, będący efektem pewnych przemian cywilizacyjnych.
Wynika to także z otwarcia granic Unii Europejskiej. Należy także pamiętać, że
dużą ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe, szczególnie jednorodzinne,
proponuje, po konkurencyjnych cenach, gmina wiejska. Wielu mieszkańców
wyjechało z miasta, ale tylko za jego granice. Jeżeli chodzi natomiast
o Specjalną Strefę Ekonomiczną, to Prezydent przypomniał, że Specjalna Strefa
Wałbrzyska została utworzona w Bolesławcu w grudniu ubiegłego roku. Od jej
utworzenia minęły dopiero cztery miesiące. Zainteresowanie jest, rozmowy
trwają. Prezydent wyraził zadowolenie, że w tegorocznym budżecie
umieszczone są kolejne zadania, które podwyższają jakość tych terenów
inwestycyjnych. Poinformował, że pierwszy list intencyjny z inwestorem
niemieckim (zatrudniającym do 30 osób) powinien zostać podpisany w ciągu
kilku najbliższych tygodni. Chodzi tu o produkcję urządzeń służących do
galwanizowania części stalowych. Pierwszy krok został zrobiony. Prezydent
zapewnił, że do końca obecnej kadencji z terenów Strefy nie zostanie nawet
hektar nie zajęty przez inwestorów. Trzeba być cierpliwym. Zdaniem
Prezydenta bieżący rok będzie decydujący, jeżeli chodzi o Specjalną
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Strefę Ekonomiczną, szczególnie jeśli chodzi o inwestorów, którzy stworzą
miejsca pracy. Następnie Prezydent odniósł się do tematu bezpiecznego
zadłużenia. Wyjaśnił, że istnieją ustawowe ograniczniki mówiące właśnie
o bezpiecznym zadłużeniu. Prawdopodobnie, po zmianie ustawy, bezpieczniki
będą indywidualnie uzgadniane z gminami. Na zakończenie Prezydent Miasta
stwierdził, że budżet miasta na 2006 r. był budżetem bardzo dobrym,
dynamicznym.
Radny Józef Burniak sprostował, iż nie użył sformułowania, że nie należy
inwestować w oświatę, ponieważ nie generuje ona dochodów. Zaznaczył także,
że mówiąc o budownictwie mieszkaniowym nie wypowiadał się o TBS, co
sugerowałaby wypowiedź radnego Jarosława Kowalskiego. Radny zaznaczył, że
szanuje osiągnięcia TBS.

7.7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2006 r.,
Pisemne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok radni
otrzymali w terminie statutowym – w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr
63/07 z dnia 20 marca 2007 r.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za”, przy 2 głosach
„przeciw” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 r.
UCHWAŁA NR VIII/54/07 – zał. nr 23
2/ w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2006 r.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za”, przy 2 głosach
„przeciw” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2006 r.
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UCHWAŁA NR VIII/55/07 – zał. nr 24
Przewodnicząca Rady Miasta pogratulowała Prezydentowi Miasta
uzyskania absolutorium za 2006 r.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy,
a następnie wznowiła obrady

Po przerwie Prezydent Miasta Piotr Roman poinformował o odwołaniu
koncertu Piotra Rubika z powodu konfliktu artysty z Agencją Duo.

Ad 8. Projekty uchwał Rady Miasta:
8.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenów
zlokalizowanych
w mieście Bolesławiec (ul. Zabobrze – II Armii Wojska Polskiego, ul.
Zabobrze),
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Radny Józef Burniak zaproponował, aby nie referować tego i dwóch
następnych projektów uchwał.
Z kolei radny Józef Pokładek zaproponował, aby Architekt Miasta
zreferował projekty uchwał przy pomocy pokazu multimedialnego.
W związku z powyższym radny Józef Burniak wycofał swój wniosek.
Architekt Miasta Piotr Żak zreferował ten i dwa następne projekty uchwał
przy pomocy pokazu multimedialnego.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec (ul. Zabobrze –
II Armii Wojska Polskiego, ul. Zabobrze).
UCHWAŁA NR VIII/56/07 – zał. nr 25
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8.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenów
zlokalizowanych
w mieście Bolesławiec (ul. Dolne Młyny, ul. T. Kościuszki, ul.
Graniczna, ul. J.I. Kraszewskiego),
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec (ul. Dolne
Młyny, ul. T. Kościuszki, ul. Graniczna, ul. J.I. Kraszewskiego).
UCHWAŁA NR VIII/57/07 – zał. nr 26

8.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenów
zlokalizowanych
w mieście Bolesławiec (ul. Widok, ul. Różana, ul. Ptasia, ul. Mostowa,
ul. Ceramiczna),
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec (ul. Widok, ul.
Różana, ul. Ptasia, ul. Mostowa, ul. Ceramiczna).
UCHWAŁA NR VIII/58/07 – zał. nr 27

8.4. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/405/05 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie niektórych zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec, zmienionej uchwałą nr
XLIV/434/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2006 r.,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/405/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30
listopada 2005 r. w sprawie niektórych zasad wynagradzania pracowników
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samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej
Bolesławiec, zmienionej uchwałą nr XLIV/434/06 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 1 lutego 2006 r.
UCHWAŁA NR VIII/59/07 – zał. nr 28

8.5. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/194/04 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad i warunków
dofinansowania sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec, zmienionej
uchwałą nr XXXII/323/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca
2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/194/04 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad i warunków
dofinansowania sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec oraz uchwałą
nr XXXVIII/369/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia
2005 r.,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali przed sesją.
Zdaniem radnego Józefa Burniaka należy ujednolicić omawiany projekt
uchwały. Radny poprosił także o wyjaśnienie zmian, jakie wprowadza projekt
uchwały.
Wyjaśnień udzielił Główny specjalista ds. kultury i sportu Jacek
Dudyński, który poinformował, że podstawą zmiany jest wniosek Rady Sportu,
aby środki budżetowe, zwiększone o 100 tys. zł, przeznaczono na zasilenie
klubów uczestniczących w rozgrywkach sportowych i jednocześnie, aby nie
straciły na tym mniejsze kluby, które prowadzą zajęcia sportowe. Dotychczas
obowiązywał podział środków w proporcji 30/70, a zgodnie z projektem
uchwały podział wynosi 50/50. W podziale środków na zajęcia sportowo –
rekreacyjne uczestniczą wszystkie kluby. Natomiast w podziale środków
w dziedzinie współzawodnictwa sportowego uczestniczą tylko te kluby, które
zgłoszą uczestnictwo w rozgrywkach.
Radny Józef Burniak poprosił także o wyjaśnienie, na czym polega
autopoprawka.
Główny specjalista ds. kultury i sportu Jacek Dudyński wyjaśnił, że
autopoprawka dotyczy sprostowania błędu pisarskiego.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr
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XVIII/194/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie
zasad i warunków dofinansowania sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec,
zmienionej uchwałą nr XXXII/323/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca
2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/194/04 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad i warunków
dofinansowania sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec oraz uchwałą nr
XXXVIII/369/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2005 r. wraz
z autopoprawką.
UCHWAŁA NR VIII/60/07 – zał. nr 29

8.6. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Zdaniem radnego Józefa Burniaka wnioski o wpis do rejestru zabytków
należałoby przyjmować także w ciągu roku, a nie tylko w wyznaczonym
terminie (do końca lutego każdego roku). Osoby zainteresowane informowane
byłyby o rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu środków w danym roku, bądź
w latach następnych.
Radny Bogusław Nowak stwierdził, iż w Bolesławcu oprócz kościołów
jest wiele innych budynków wymagających prac konserwatorskich.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), przyjęła uchwałę
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
UCHWAŁA NR VIII/61/07 – zał. nr 30

8.7. 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 odstąpić od referowania projektu uchwały.
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Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na
2007 r. wraz z autopoprawką.
UCHWAŁA NR VIII/62/07 – zał. nr 31

8.8. w sprawie zgłoszenia kandydatury Prezydenta Miasta Bolesławiec do
stałej Konferencji Współpracy Województwa Dolnośląskiego,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 18 głosami „za” (2 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), przyjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatury
Prezydenta Miasta Bolesławiec do stałej Konferencji Współpracy Województwa
Dolnośląskiego.
UCHWAŁA NR VIII/63/07 – zał. nr 32

Ad 9. Sprawy organizacyjne:
9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak – Babijczuk:
- 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 30
maja br.,
- przypomniała, że do 30 kwietnia br. należy złożyć oświadczenia majątkowe.
Radny Andrzej Czeczutka poinformował, że filiżanki, z których radni
korzystają podczas sesji, są prezentem od Zakładów Ceramicznych.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta zapoznała radnych z pismem
Pana Dariusza Muchy w sprawie dyżurów radnych.
pismo – zał. nr 33
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W odniesieniu do powyższego pisma Przewodnicząca Rady Miasta
poinformowała, że obowiązujące zasady i tryb przyjmowania radnych określa
uchwała nr V/58/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 23 lutego 2003 r.
w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków. Poniedziałek jest dniem, w którym Urząd Miasta jest czynny do
godziny 1700. Istnieje wówczas możliwość skorzystania z dyżuru Prezydentów
Miasta i dyżuru radnego. Przewodnicząca stwierdziła, że nie zabrania radnym
przyjmowania mieszkańców w dowolnych miejscach, jednak trzeba w tej
kwestii zachować umiar.
Zdaniem radnego Jana Jasiukiewicza nie należy zmieniać
dotychczasowego terminu dyżuru radnych, bowiem jest to dzień, w którym
wiele spraw można skonsultować telefonicznie z pracownikami Urzędu, którzy
w ten dzień pracują dłużej.
Z kolei radny Eugeniusz Kowalski uważa, że dyżur powinien odbywać się
w godz. 1500 – 1700.
Następnie radny Jarosław Kowalski poinformował, że w ubiegłej kadencji
wykupił reklamę w telewizji lokalnej informującą o dacie i miejscu pełnienia
swojego dyżuru. Jest to dobry pomysł dotarcia do mieszkańców.
Radna Ewa Ołenicz – Bernacka wyjaśniła, że pełnienie dyżurów
w sklepach było tylko przykładem podanym przez Pana Muchę. Generalnie jego
intencją było wyjście radnych do obywateli.
Radny Hubert Prabucki zaproponował, aby w telewizji lokalnej, po
wiadomościach piątkowych, informować mieszkańców kto z radnych pełni
dyżur, w jaki dzień, o której godzinie i w jakim miejscu. Ponadto radny poparł
zdanie radnego Eugeniusza Kowalskiego odnośnie godzin dyżuru.
Zdanie poprzednika poparł radny Bogusław Nowak.
Radny Józef Burniak stwierdził, że poniedziałek jest dobrym dniem
pełnienia przez radnego dyżuru, ze względu na dyżur Prezydentów Miasta.
Stwierdził, że pełnienie dyżuru poza Urzędem wiąże się z dodatkowymi
kosztami.
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W dalszej części sesji Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że
w związku z artykułem prasowym, który ukazał się w „Gazecie Wojewódzkiej”
z dnia 3 kwietnia br. pt. „Głosowanie warte fortunę”, postanowiła wystosować
pismo prostujące nieprawdziwe informacje obrażające
Radę Miasta
Bolesławiec. Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem sprostowania.
artykuł prasowy – zał. nr 34
O godzinie 1210 salę obrad opuścił radny Dominik Chodyra.
Radny Hubert Prabucki poprosił o skserowanie w/w artykułu radnym.
Radny Cezariusz Rudyk poinformował, że radni Klubu PO publicznie
wypowiedzieli się dlaczego głosują przeciwko przyjęciu planu
zagospodarowania przestrzennego. Jednak sam artykuł, zdaniem radnego, nie
został napisany zgodnie z rzemiosłem prasowym.
Radny Hubert Prabucki zaproponował, aby sprostowanie artykułu
zamieścić również w telewizji lokalnej.
Zdaniem radnej Ewy Ołenicz – Bernackiej przed
sprostowania należy sprawdzić stan prawny nieruchomości.

napisaniem

W odniesieniu do powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józef
Pokładek poinformował, że stan prawny nieruchomości jest taki sam, jaki był
przed podjęciem uchwały przez Radę Miasta. Dodał, że w akcie notarialnym
widnieje zapis, iż działka nie może być sprzedana w okresie trwania budowy.
Ze zdaniem poprzednika nie zgodził się radny Józef Burniak. Należy
odróżnić druk aktu prawnego od czynności nadzorczych Wojewody, który ma
30 dni na wypowiedzenie się w kwestii zgodności lub niezgodności z prawem
podjętej uchwały. Ten termin minął.
Radny Cezariusz Rudyk zaproponował, aby Przewodnicząca Rady Miasta
spotkała się z Przewodniczącymi Klubów Radnych w celu omówienia tego
tematu i określenia stanowiska Rady Miasta.

Ad 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Z – ca Prezydenta Miasta Kazimiera Popławska
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6.2.1. dot. nasilających się zapachów fekaliów wzdłuż ul. Zabobrze – temat ten
jest pod naszą ciągłą obserwacją. Badaliśmy skład ścieków, które dochodzą do
ul. Zabobrze. Okazało się, że rzeczywiście ich stężenie jest dość wysokie. Na
wsi inaczej używa się kanalizacji. Oprócz kanalizacji są tam także studnie, więc
stężenie ścieków jest dosyć duże. Chcieliśmy najpierw sprecyzować przyczyny
takiego stanu rzeczy. Odbyliśmy kilka spotkań z projektantami. Jest to 30 km
sieci, która jest tłocznie przepychana pompowniami. Druga sprawa to duże
stężenie ścieków, ich dłuższe przetrzymywanie i ilość. Ilość ścieków ze wsi to
200 m3 na dobę. To może być przyczyną pojawienia się tych przykrych
zapachów na tym osiedlu. Wczoraj mieliśmy naradę techniczną z projektantem
z udziałem gminy wiejskiej. Jest taka propozycja, aby na przepompowni
w Mierzwinie zainstalować urządzenie dozujące środek chemiczny, który będzie
wiązał siarkowodór. To właśnie siarkowodór powoduje te przykre zapachy. Nie
są one szkodliwe dla zdrowia, ale utrudniają mieszkańcom życie.
Zainstalowanie takiego urządzenia to koszt rzędu ok. 40 tys. zł, który musiałaby
ponieść gmina wiejska. Zastanawialiśmy się również jak to wpłynie na koszty
ścieków. Spowodowałoby to wzrost kosztów o 0,001 zł/m3. Tak więc ogólnie
nie wpłynie to na koszty ścieków. Eksploatacja również nie byłaby zbyt droga.
Wczoraj to rozwiązanie było konsultowane z przedstawicielami gminy
wiejskiej. Na pewno nie będzie to szybko zrealizowane. Być może uda się
jeszcze w tym roku. Jeżeli chodzi o zapachy wewnątrz mieszkań, to niemożliwe
jest, aby pochodziły one z kanalizacji. Może pochodzą one z nieszczelnych
kanalizacji. Należałoby zrobić próbę zadymiania i wówczas wiadomo będzie,
w którym miejscu jest przeciek. Jeżeli jest odpowietrzenie, to nie ma
możliwości, aby zapachy przedostały się do wewnątrz budynku. Gdyby okazało
się, że to nie do końca pomoże, to kolejnym etapem jest założenie filtrów pod
klapami pokryw.
6.2.3. dot. kadry lekarskiej Oddziału Neurologicznego – uzgodniłam z Panem
Prezydentem, że pismo w tej sprawie zostanie wysłane do Marszałka
Województwa Dolnośląskiego.
6.6.1. dot. remontu budynku kina „FORUM” – terminem umownym
zakończenia remontu jest listopad 2007 r. Nie słyszeliśmy nic na temat złej
sytuacji finansowej firmy. Prawdą jest jednak to, że mamy pewne kłopoty
z realizacją tego zadania. Jest to remont, przy którym wyszło wiele
niespodzianek. Wiele rzeczy trzeba przeprojektowywać w trakcie. To wszystko
opóźnia. Jednak nie ma w tej chwili żadnych przesłanek ze strony wykonawcy,
że inwestycja może się opóźnić. Jednak różnie to może być. Obecnie jest
problem na rynku z materiałami budowlanymi. Trzeba czekać na nie w kolejce.
Przy tym remoncie używamy materiałów wysokiej klasy, możliwe więc, że
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może być kłopot z ich terminowym uzyskaniem. Jeśli chodzi o bałagan na
zewnątrz, to przyjrzymy się temu problemowi. To pierwszy sygnał w tej
sprawie.
6.6.2. dot. wykorzystania kostki odzyskanej w mieście – nie rozdajemy
zabytkowej kostki z Rynku, składujemy ją. Mamy odnośnie niej taki zamiar,
o jakim wspominał Pan radny. Rozdajemy kostkę z podbudów ulic, takich jak:
Willowa, Jeleniogórska, bo nie mamy jej gdzie wykorzystać.
6.9.1. dot. zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sadowej
z drogą nr 4 – wniosek jest zasadny. Na pewno będzie to trudna sprawa,
ponieważ jest to droga krajowa, ale wystąpimy w tej sprawie do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Naczelnik Wydziału Społecznego Krystyna Boratyńska
6.5.1. dot. możliwości zorganizowania zawodów sportowych przez Młodzieżową
Radę Miasta – jesteśmy w stałym kontakcie z Młodzieżową Radą Miasta. Radni
wiedzą, że jeżeli zwrócą się do nas, to będziemy rozmawiać z Dyrektorem
Małkowskim na temat sobotnio – niedzielnego udostępnienia sali. Myślę, że
teraz nie jest dobry okres na organizowanie zawodów sportowych, bowiem
szkoły podstawowe i gimnazja przygotowują się do testów.
Radny Cezariusz Rudyk zapytał, co się dzieje w sali gimnastycznej po
byłym GS Nr 1.
Naczelnik Wydziału Społecznego Krystyna Boratyńska wyjaśniła, że do
południa z sali tej korzysta GS Nr 3, a po południu – TOP.
Naczelnik Wydziału Komunalnego Grażyna Strzyżewska
6.1.1. dot. wyprofilowania terenów przy ul. Astrów – administratorem tego
boiska jest MOSiR, któremu przekażemy interpelację w tej sprawie.
6.10.1. dot. remontu budynku przy ul. Żwirki i Wigury – budynek został przejęty
od Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w listopadzie
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2004 r. Dokonujemy bieżących przeglądów technicznych budynku oraz na
bieżąco remontujemy to, co możemy w częściach wspólnych nieruchomości.
W ubiegłym roku wymienione zostały junkersy oraz naprawiono kuchenki
gazowe. W tym roku wykonywać będziemy remont instalacji elektrycznej.
Budynek pod względem technicznym nie budzi większych zastrzeżeń. Większe
zastrzeżenia budzi stan jego elewacji. Widok budynku jest dość nieciekawy. Za
części wspólne (łazienki, kuchnie) odpowiadają jego mieszkańcy. Na 78
mieszkań 17 najemców lokali posiada zadłużenie powyżej trzech miesięcy. Tym
17 osobom wypowiedziano umowy najmu. W tej chwili posiadamy jedną
orzeczoną eksmisję. Do obowiązków najemcy należy również dbanie o drobne
naprawy podłóg i stolarki okiennej, a także dbanie o czystość części wspólnych
nieruchomości. Najwięcej zastrzeżeń budzi stan techniczny wewnątrz budynku.
Budynek znajdujący się obok (nr 14) remontowany był przez okres kilku lat.
Kilka lat przystępowaliśmy do wykwaterowania mieszkańców. Remont tego
budynku podzieliśmy na dwa etapy. Pierwszy etap polegał na tym, że z jednej
części budynku wykwaterowaliśmy mieszkańców i przystąpiliśmy do remontu,
a następnie przekwaterowaliśmy do tej wyremontowanej części pozostałych
najemców. Osoby mające zadłużenia czynszowe zostały wyeksmitowane.
Przydzielono im lokale na ul. Kościuszki. Remont budynku w stanie
zamieszkania nie jest możliwy.
Radny Józef Burniak zapytał, czy władze gminy miejskiej zmierzają do
wykonania remontu budynku w takiej formie, jak w przypadku budynku
leżącego obok.
Z – ca Prezydenta Miasta Kazimiera Popławska – nie ma możliwości
wykwaterowania 78 mieszkań. Będziemy starali się pomału wykwaterowywać
mieszkańców. Liczymy na nowy budynek, który powstanie na ul. Gdańskiej (50
mieszkań). Trzeba będzie dokładnie przeanalizować remont tego budynku. Nie
możemy odtworzyć jego obecnej wersji, ponieważ to już nie ten standard –
wspólne łazienki, kuchnie. Tak więc remont ten jest bardzo kapitałochłonny.
Trzeba będzie zrobić symulację. Moim zdaniem bardziej korzystne będzie
wyburzenie obecnego budynku i wybudowanie nowego. Decyzje zostaną
podjęte później.
Naczelnik Wydziału Komunalnego Grażyna Strzyżewska
6.2.2. dot. szczurów na ul. Chrobrego i ul. Zabobrze – być może to są szczury
kanalizacyjne, dlatego interpelację przekażemy do PWiK. Jeżeli chodzi
o budynki mieszkalne to ten problem leży w gestii właściciela budynku.
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6.3.1. dot. słupów ogłoszeniowych – mamy trzech gestorów słupów
ogłoszeniowych: gmina, Starostwo Powiatowe i Pan Biały, który ma 5 słupów.
Gmina przekazała swoje słupy w administrowanie MOSiR i myślę, że te słupy
nie budzą zastrzeżeń. Najprawdopodobniej chodzi tu o słupy powiatowe.
Interpelację przekażemy do Starostwa Powiatowego.
6.3.2. dot. wymiany tabliczek z nazwami ulic na terenie Os. Kwiatowego –
jesteśmy po przeglądzie tego osiedla i stwierdziliśmy, że tabliczki z nazwami
ulic są źle zamontowane, na starych słupach elektrycznych. Myślę, że jak będzie
modernizacja oświetlenia drogowego to słupy te znikną i będziemy musieli
zmieniać tabliczki.
6.7.1. dot. zmiany organizacji ruchu na rondzie przy ul. Miodowej – wniosek ten
zostanie przekazany do rozpatrzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa. Prosiłabym jednak, aby został on poparty
podpisami mieszkańców tej ulicy, ponieważ mieliśmy już przypadek, że na ul.
Stolarskiej wprowadziliśmy, na wniosek większości mieszkańców, ulicę
jednokierunkową, a następnie część mieszkańców wystąpiła o przywrócenie
stanu poprzedniego. Wobec tego proponuję, aby mieszkańcy imiennie
opowiedzieli się za tym wnioskiem.
6.8.1. dot. zagospodarowania placu przy ul. Kilińskiego urządzeniami
zabawowymi – na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w dniu 20 kwietnia br. Komisja rozpatrzyła wnioski dotyczące
zagospodarowania podwórek urządzeniami zabawowymi z funduszu
przeciwalkoholowego. W tym rozdziale nie znalazł się ten wniosek, ponieważ
nie wystąpiła z nim Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wystąpiła ona jedynie
z wnioskiem o zagospodarowanie ul. Staszica. Tak więc wniosek w sprawie ul.
Kilińskiego przedłożymy Komisji dopiero w przyszłym roku, jak będą
rozdzielane środki na przyszły rok. W tym roku mamy na ten cel przeznaczone
tylko 20 tys. zł, a zapotrzebowanie jest bardzo duże.
6.8.2. dot. stanu nawierzchni ulicy i chodników przy ul. Starzyńskiego –
przyjrzymy się temu chodnikowi. Jeżeli jego remont będzie można zrealizować
ze środków bieżących, to przeprowadzimy go jeszcze w tym roku. Jeżeli
natomiast będzie to wymagało większych nakładów, to będziemy musieli to ująć
w przyszłorocznym budżecie.
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6.8.3. dot. wycinki drzew w mieście – w czasie wichury z 18 na 19 kwietnia br.
w naszym mieście zostało powalonych 180 drzew. Lawinowo wpływają do nas
podania o wycięcie drzew. W większości przypadków odmawiamy, ale nie
zawsze mamy na to argument. Tam, gdzie istnieje zagrożenie nie możemy
nakazać wycięcia drzewa w zamian za nasadzenie. Jeżeli podanie związane jest
z rozbudową budynku mieszkalnego, budową drogi czy innymi pracami
inwestycyjnymi, wówczas nakazujemy inwestorowi nasadzenie drzew w zamian
za drzewa wycięte. Ustawodawca nie zobligował nas do wskazywania wielkości
drzew do nasadzenia.
Z – ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik
dot. interpelacji zgłoszonych na poprzednich sesjach odnośnie zamontowania
bankomatów – rozmawiałem z Dyrektorami BZ WBK oraz PKO BP.
Zaznaczono, że są to instytucje niezależne od władz miasta, instytucje, które
opierają się na rachunku ekonomicznym, a nie są instytucjami charytatywnymi.
Dowiedziałem się, że instalacja takiego bankomatu kosztuje ok. 150 – 200 tys.
zł. W obu bankach odbywa się to na poziomie centrali, są to decyzje
strategiczne. Dyrektor Kamiński wystąpił o lokalizację kolejnego bankomatu.
W Bolesławcu jest 5 bankomatów PKO. Otrzymał zgodę, ale jeszcze nie wie,
gdzie zlokalizuje bankomat. Najprawdopodobniej będzie to „TESCO”,
ponieważ musi być dokonanych 12 tys. transakcji miesięcznie, aby montaż
bankomatu się zwrócił. Ul. Staszica oraz osiedle przy ul. Starzyńskiego traktują
jako miejsca,
w którym nie opłaca się instalować bankomatów.
Radny Hubert Prabucki zauważył, że zarówno „TESCO”, jak
i „HYPERNOVA” obsługują wszystkie karty płatnicze, więc zdaniem radnego,
nie ma potrzeby montowania bankomatów w tych miejscach. Natomiast na
osiedlu przy ul. Starzyńskiego znajdują się małe sklepiki, w których nie ma
możliwości płacenia kartą.
Na pozostałe interpelacje radni otrzymają odpowiedzi na piśmie.
Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta uznała
udzielone odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, za wystarczające.
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Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miasta
zamknęła VIII sesję Rady Miasta Bolesławiec.

Przewodnicząca Rady
/-/ Janina Piestrak - Babijczuk

Protokołowała:

Małgorzata Zadora
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