PROTOKÓŁ NR X/07
X sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 27 czerwca
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. 13.05
Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 20 radnych
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kazimiera Popławska
- Z-ca Prezydenta Miasta
Wiesław Ogrodnik
- Z-ca Prezydenta Miasta
Jerzy Zieliński
- Sekretarz Miasta
Mirosława Mitek
- Skarbnik Miasta
Krystyna Miadziołko
- Radca Prawny Urzędu Miasta
Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej, organizacji społecznych
i politycznych oraz goście X 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 X sesji.
Ustalony
porządek
obrad
X
w zawiadomieniach, w terminie ustawowym.

sesji

radni

otrzymali

Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta przyjęła
porządek obrad X sesji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad X sesji.
3. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miasta.

1

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na IX
sesji odbytej w dniu 30 maja 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 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska naturalnego.
8. Stan realizacji inwestycji „Gospodarka ściekowa w Gminie Miejskiej
Bolesławiec” (Fundusz Spójności/d.ISPA).
9. Przygotowanie szkół do przerwy letniej (wypoczynek dzieci i młodzieży,
inwestycje i remonty w szkołach).
10. Projekty uchwał Rady Miasta:
10.1. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/251/93 Rady Miejskiej
w Bolesławcu z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie zasad dokonywania
okresowych ocen mianowanych pracowników samorządowych,
zatrudnionych w Urzędzie Miasta,
10.2. w sprawie powołania Pani Marioli Soja na stanowisko Zastępcy
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bolesławcu,
10.3. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta ds. zbadania
wniosku Dyrektora Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu
z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta
Bolesławiec na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Panem
Eugeniuszem Kowalskim – nauczycielem Gimnazjum Samorządowego
Nr 2 w Bolesławcu,
10.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście
Bolesławiec (ul. Piastów, ul. Jeleniogórska, ul. Kosiby),
10.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście
Bolesławiec (ul. Staszica – ul. Jezierskiego, ul. Graniczna – ul.
Kraszewskiego, ul. Kościuszki),
10.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście
Bolesławiec (ul. Zabobrze – ul. Agatowa – ul. II Armii Wojska Polskiego,
ul. Spacerowa),
10.7. o zmianie uchwały Nr IV/24/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29
grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania
i rozliczania dotacji przedmiotowych,
10.8. w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych
w Bolesławcu,
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10.9. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym
i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych działającym na terenie
Gminy Miejskiej Bolesławiec,
10.10. w sprawie pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta
Bolesławiec i zaliczenia jej do kategorii drogi wewnętrznej,
10.11. w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta
Bolesławiec na lata 2005-2008 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2009-2012,
10.12. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
10.13. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
11. Sprawy organizacyjne:
11.1.Informacje bieżące dla Rady Miasta.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Ad 3. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miasta.
Zgodnie ze Statutem Miasta Bolesławiec protokół IX sesji Rady Miasta
odbytej w dniu 30 maja 2007 r., był wyłożony do wglądu w Referacie Organów
Gminy Miejskiej – oraz w czasie obecnej sesji.
Protokół IX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 maja 2007 r. został
przyjęty bez zmian i poprawek.
Ad 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec
podjętych na IX sesji odbytej w dniu 30 maja 2007 r.
Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją,
w terminie statutowym.
W/w sprawozdanie Rada Miasta przyjęła jednogłośnie, tj. 19 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.
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Po przedstawieniu informacji Z-ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik
poinformował o odwołaniu z dniem 30 czerwca br. I Z-cy Prezydenta Miasta
Pani Kazimiery Popławskiej i w imieniu Prezydenta Miasta i kierownictwa
Urzędu Miasta złożył podziękowania na ręce Pani Kazimiery Popławskiej.
Przewodnicząca Rady Miasta złożyła podziękowania w imieniu swoim i
radnych Rady Miasta.
INFORMACJA – zał. nr 4
O godzinie 925 na sesję przyszedł radny Krzysztof Pieszko.

W dyskusji udział wzięli:
Radny Józef Burniak zapytał o cenę działki przy ul. Bobrowej w
Bolesławcu oraz o aktualne wyceny lokali użytkowych.
Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki
Przestrzennej Jan Kisiliczyk, informując, że działkę przy ul. Bobrowej o pow.
ok. 550 m2 wyceniono na 37 tys. zł. Poinformował również, że oddano w
użytkowanie wieczyste działkę przy ul. Piaskowej w Bolesławcu (500 tys. zł).
Poinformował również, że przygotuje aktualny wykaz wycen lokali
użytkowych.
Z-ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik zwrócił się do Naczelnika
Wydziału MiG, aby w przyszłych informacjach na temat sprzedawanych działek
podawać ich ceny.

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:
- uczestniczyła w spotkaniu ze związkami zawodowymi pielęgniarek
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.
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Rada Miasta oraz władze miasta otrzymały podziękowania od Dyrekcji Szpitala
za okazaną pomoc finansową,
- uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym powiatowe konkursy z języka
polskiego, ortografii i matematyki oraz w spotkaniu, na którym wręczono
wyróżnienia uczniom szkół miejskich za bardzo dobre wyniki w nauce,
- skierowała pod dzisiejsze obrady Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie
powołania doraźnej Komisji Rady Miasta ds. zbadania wniosku Dyrektora
Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu z dnia 31 maja 2007 r. w
sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Bolesławiec na rozwiązanie
stosunku pracy z Radnym Panem Eugeniuszem Kowalskim – nauczycielem
Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu,
- Komisje stałe Rady Miasta odbyły swoje posiedzenia w dniach 20, 21 i 26
czerwca br., na których zaopiniowały skierowane na dzisiejszą sesję projekty
uchwał,
- w okresie międzysesyjnym podczas dyżurów przyjęłam jednego interesanta
i radni również jednego.
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.
Do Referatu Organów Gminy Miejskiej wpłynęła interpelacja radnego
Józefa Burniaka dotycząca ulg i umorzeń za rok 2006 i obecny rok.
Przewodnicząca Rady Miasta przekazała interpelację Prezydentowi Miasta.

6.1. radny Hubert Prabucki
6.1.1. proszę o rozważenie możliwości zainstalowania w naszym mieście tzw.
autoradarów. Poprawiłoby to w znacznym stopniu bezpieczeństwo na drogach
wjazdowych do miasta. Ograniczenia prędkości oraz coraz częstsze kontrole
policji są mało skuteczne. Kierowcy samochodów osobowych, ciężarowych oraz
motocykliści niewiele sobie robią z tych form gwarantowania bezpieczeństwa
na drogach. Sądzę, że poniesione nakłady na zakupienie i montaż autoradarów
zwróciłyby się w krótkim okresie czasu. Można rozważyć możliwość
montowania autoradarów przenośnych. Na początek proponuję montaż na ul.
Kosiby (droga wojewódzka) oraz na ul. Lubańskiej (droga powiatowa).
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6.1.2. w dniu 9 marca 2007 r. Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa zaopiniowała pozytywnie (4 głosy „za”, 3 głosy „przeciw”)
wniosek mieszkańców ul. Konstytucji 3-go Maja reprezentowanych przez Pana
Bernarda Paszko dotyczący zmiany organizacji ruchu. Do tej pory, a minęły już
ponad 3 miesiące, wnioskodawcy nie otrzymali żadnej informacji dotyczącej
sposobu rozpatrzenia oraz realizacji ich wniosku. Dlaczego?
6.1.3. uważam, że praca Rady Miasta przedstawiona przez telewizję lokalną jest
bardzo fragmentaryczna. Kilkuminutowe migawki z sesji nie oddają istoty pracy
Rady i radnych. Wiele spraw dotyczących miasta i jego mieszkańców
rozpatrywanych jest w trakcie posiedzeń Komisji. Internet nie zastąpi telewizji
lokalnej. Wnioskuję, aby w telewizji tej, która kiedyś mieniła się być „Twoją
TLB”, znajdowały się także informacje z pracy Komisji stałych Rady Miasta,
nie sądzę, aby skutkowało to dodatkowymi kosztami i obciążyło budżet miasta –
wszak miasto ma 40% udziałów w spółce, jaką jest „Azart – Sat”. Proszę Panią
Przewodniczącą o wzięcie pod rozwagę moją interpelację. Nie zapominajmy o
tym, iż jako Rada Miasta jesteśmy organem uchwałodawczym oraz
opiniotwórczym dla naszej gminy, a nasze decyzje wyrażane w głosowaniach,
za które ponosimy odpowiedzialność, są wnikliwie analizowane przez
mieszkańców. Już dzisiaj zapraszam pracowników telewizji na posiedzenia
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Sądzę, że
Przewodniczący pozostałych Komisji uczynią podobnie.
ZAŁĄCZNIK NR 5

6.2. radny Andrzej Czeczutka
6.2.1. Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
stwierdziła przy ul. Zabobrze Nr 130-132 zagrożenie osunięcia się drogi na
skutek pęknięcia i obniżenia się poziomu jezdni w kierunku linii wysokiego
napięcia. Przejazd bardzo ciężkich samochodów oraz znacznie wzmożony ruch
w ciągu tygodnia grozi w każdej chwili katastrofą. Sprawę należy potraktować
jako bardzo pilną. Podobna sytuacja występuje w dwóch innych miejscach na tej
drodze.
6.2.2. obecnie na końcach drogi ul. Zabobrze obowiązuje tonaż przejazdu do 3,5
tony, ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz znak: droga z wybojami.
Samochody przejeżdżające od strony Zgorzelca nie stosują się do wagi tonażu.
Wnoszę o spowodowanie okresowych kontroli Policji na drodze Zabobrze w
okresie nasilenia ruchu.
ZAŁĄCZNIK NR 6
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6.3. radny Cezariusz Rudyk
6.3.1. w imieniu restauratorów występuję z wnioskiem do Pana Prezydenta o
interwencję w Komendzie Policji w Bolesławcu o spowodowanie częstszych
patroli policyjnych w nocy wokół lokali prowadzących działalność
gastronomiczną. W opinii ludzi zamieszkujących wokół tych lokali zakłócanie
ciszy nocnej jest nagminne i policja nie kontroluje młodzieży powracającej do
domu pod wpływem alkoholu. W opinii restauratorów nie zawsze jest tak, że
osoby zakłócające spokój publiczny to ich klienci. Przez osiem lat byłem
mieszkańcem ul. Komuny Paryskiej i wiem, że cisza nocna była nagminnie
zakłócana na długo przed otworzeniem „Piwnicy Paryskiej”. Zastanawia mnie,
czy przewracane i dewastowane znaki drogowe na ul. Zgorzeleckiej (przed
„Hypernovą”) są efektem jedynie wiatru i złych warunków atmosferycznych?
Skoro nie możemy spowodować, pomimo wzrostu etatów w Straży Miejskiej,
aby ludzie czuli się bezpiecznie i nie dochodziło do zakłócania ciszy nocnej, to
wnioskuję o spowodowanie skuteczniejszych kontroli policyjnych w weekendy
wokół lokali gastronomicznych.
ZAŁĄCZNIK NR 7
6.4. radny Mirosław Sakowski
6.4.1. w imieniu mieszkańców Bolesławca zwracam się do Pana Prezydenta z
prośbą o interwencję w sprawie ustawienia przenośnych toalet na placu zabaw
przy ul. Łukasiewicza i w parku przy ul. Tyrankiewiczów. Potrzebę taką
wielokrotnie zgłaszali mi rodzice dzieci korzystających z tych placów zabaw.
6.4.2. w imieniu mieszkańców Bolesławca zwracam się do Pana Prezydenta z
prośbą o interwencję w sprawie usunięcia dzikiego wysypiska śmieci i odpadów
budowlanych z lasu miejskiego przy ul. Piastów. Pragnę poinformować, że jest
to druga moja interpelacja w tej sprawie (pierwszą złożyłem w marcu tego
roku). Od tego czasu pojawiły się nowe śmieci, część z nich to odpady
azbestowe zagrażające wodom gruntowym. Proszę o interwencję i
wyegzekwowanie od podległych Panu służb większej skuteczności działań.
ZAŁĄCZNIK NR 8
6.5. radny Bogusław Nowak
6.5.1. zaniepokojeni mieszkańcy ul. Komuny Paryskiej oraz ul. Kutuzowa
pytają, czy prawdą jest, że powstały projekty zmiany nazw ulic Komuny
Paryskiej i Kutuzowa? Kto jest inicjatorem tego pomysłu i jak wyobraża sobie
takie zmiany?
6.5.2. w jakim trybie w poprzedniej kadencji została rozwiązana umowa o pracę
z wiceprezydentem Andrzejem Chodyrą? Czy rozwiązanie nastąpiło na zasadzie
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porozumienia stron ze skróconym okresem wypowiedzenia, bowiem powołanie
przez Wojewodę Pana Andrzeja Chodyry na Tymczasowego Kierownika PWiK
w Bolesławcu nastąpiło z dnia na dzień. Czy nie jest tak, że społeczność
Bolesławca finansowała przez trzy miesiące pensję Pana wiceprezydenta, który
pobierał już wynagrodzenie jako Kierownik PWiK w Bolesławcu. Proszę o
odpowiedź na piśmie.
ZAŁĄCZNIK NR 9
6.6. radna Irena Dul
6.6.1. parę lat temu walczyłam o to, żeby nie splamić imienia męczennika
księdza Jerzego Popiełuszki, kiedy radni głosowali za nadaniem takiej nazwy
placowi. Pytałam wówczas, jakie przeznaczenie będzie miał ten plac, co i kiedy
na nim powstanie. Odpowiedzi mi nie udzielono. Oczekuję jej teraz. Od tamtego
czasu nic się nie zmieniło. Mieszkańcy ul. Łukaszewicza są codziennie
świadkami spożywania alkoholu na tym terenie. Proszę w imieniu
mieszkańców o niezwłoczną reakcję wycięcia krzewów, bądź inny rodzaj
interwencji Pana Prezydenta.
6.6.2. mieszkańcy miasta z niepokojem obserwują sytuację w PWiK w
Bolesławcu. Trzy razy Wojewoda Dolnośląski Krzysztof Grzelczyk powoływał
Andrzeja Chodyrę na Tymczasowego Kierownika Przedsiębiorstwa.
Przedwczoraj Wojewoda Dolnośląski po raz kolejny przegrał sprawę w Sądzie
Apelacyjnym z radą pracowników, dotyczącą trybu powoływania
Tymczasowego Kierownika Andrzeja Chodyry. Wiele wątpliwości budzi
dyscyplinarne zwolnienie zastępcy Dyrektora Piotra Hodowanego, bez zgody
rady pracowniczej. Kolejno odchodzą z Przedsiębiorstwa najlepsi fachowcy.
Słyszy się, że wydawanie pieniędzy dla różnych firm, które w Przedsiębiorstwie
mają utrzymanie powoduje w dużej mierze wzrost nieuzasadnionych kosztów. Z
niezrozumiałych też względów Dyrektor Przedsiębiorstwa nie wypłaca załodze
należnej im trzynastej pensji. Nie chcę oceniać pracy Pana Chodyry, ale
zaniepokojona jestem skutkami zarządzania tym Przedsiębiorstwem, które
odbiją się na pewno na społeczności Bolesławca w postaci podwyżek stawek za
wodę. Podobno woda ma kosztować 8 zł. W związku z powyższym uważam, że
jako radni nie możemy milczeć i tylko obserwować, co się tam dzieje. Chociaż
jako miasto nie jesteśmy właścicielami tego Przedsiębiorstwa, to proszę Pana
Prezydenta o interwencję w tej sprawie, aby nie dopuścić do podrożenia cen
wody, bo za błędy rządzących nie powinni płacić obywatele naszego miasta.
ZAŁĄCZNIK NR 10
6.7. radna Małgorzata Goleńska
6.7.1. mieszkańcy zapytują, kiedy zostanie przeprowadzona naprawa drogi
wewnętrznej ulicy Żwirki i Wigury nr 2, 4, 6. Z informacji uzyskanej w
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kwietniu wynika, że droga miała być naprawiona do końca kwietnia. Do dnia
dzisiejszego droga nie została naprawiona, stan techniczny tej drogi jest bardzo
zły. Proszę o odpowiedź na piśmie.
6.7.2. na jakim etapie są prace remontu dachu budynku przy ul. Żwirki i
Wigury? Czy został opracowany jego kosztorys? Jaka jest jego kwota? Czy jest
przewidziany termin wykonania? Proszę o odpowiedź na piśmie.
ZAŁĄCZNIK NR 11
6.8. radny Józef Burniak
6.8.1. wczoraj zapadł wyrok ostateczny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
stwierdzający, że Wojewoda bezprawnie powołał Tymczasowego Kierownika
PWiK. To jest okres od 28 stycznia. Mówię o tym dlatego, że wszystkie decyzje
podjęte przez Tymczasowego Kierownika są decyzjami bezprawnymi. Te
decyzje rodzą nie tylko skutki prawne, ale również skutki finansowe przykre dla
Przedsiębiorstwa, a może również dla mieszkańców, choćby rozwiązanie
umowy o pracę z zastępcą Dyrektora. Podjęła ją osoba do tego nieupoważniona,
więc Dyrektor zostanie przywrócony do pracy i trzeba będzie wypłacić mu
wynagrodzenie. Informuję, że wczoraj wygrałem sprawę w Sądzie Pracy w
Bolesławcu przeciwko Wojewodzie Dolnośląskiemu o bezprawne odwołanie
mnie ze stanowiska Dyrektora PWiK. Na dzień dzisiejszy będzie to kosztowało
Przedsiębiorstwo 72 tys. zł. Jeszcze za mojej kadencji jako Dyrektora miasto
zawarło z Przedsiębiorstwem umowę na zarządzanie majątkiem kanalizacyjnym
Przedsiębiorstwa, który został skomunalizowany. W jaki sposób chcemy
zabezpieczyć nasz majątek, ażeby nie uczestniczył on w negatywnych decyzjach
podejmowanych przez byłego Tymczasowego Kierownika?
6.8.2. ostatnie pismo, jakie podpisałem jako Dyrektor PWiK 20 czerwca
ubiegłego roku, to pismo zwracające się do Prezydenta Miasta z informacją, że
została zmieniona ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych i możemy przystąpić do komercjalizacji i komunalizacji. Od tego
czasu upłynął rok. Na jakim etapie jest komercjalizacja i czy coś wiemy na
temat komunalizacji PWiK? Dowiedziałem się o spotkaniu Wójta Gminy
Bolesławiec z ówczesnym Tymczasowym Kierownikiem PWiK, na którym
Wójt stwierdził, że nie robi się nic w tych dwóch sprawach. W ślad za tym Wójt
złożył odpowiednią skargę do Wojewody Dolnośląskiego i do Ministra Skarbu
Państwa, informującą o bezczynności w tych dwóch sprawach. Czy coś na ten
temat wiadomo? Czy zostały podjęte jakieś interwencje?
ZAŁĄCZNIK NR 12
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6.9. radny Bogusław Nowak
6.9.1. 26 czerwca br. odbyło się spotkanie pn. „Porozmawiajmy o kulturze”. W
imieniu radnych i osób, które uczestniczyły w tym spotkaniu chciałbym
podziękować Panu Prezydentowi za taką inicjatywę. W imieniu radnych
Platformy Obywatelskiej proszę o więcej takich spotkań.

6.10. radny Józef Pokładek
6.10.1. korzystając z obecności Komendanta Policji, proszę, żeby policja
zainteresowała się jazdą na motorach o godz. 20.00 przy ul. Tysiąclecia. Motory
rozwijają wysoką prędkość i może dojść do nieszczęścia.

6.11. Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Pietrak-Babijczuk
6.11.1. w imieniu mieszkańców Bolesławca dziękuję za zamontowanie ławek na
terenie Rynku i proszę o zwiększenie ich liczby oraz proszę o dodanie
elementów zieleni i zwiększenie ilości koszy.

Ad 7. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska naturalnego
Powyższą informację radni otrzymali na sesji.
informacja – zał. nr 13
Informację zreferowała, za pomocą pokazu multimedialnego, pani Lucyna
Polańska – Zastępca Kierownika Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Pani Lucyna Polańska
zachęciła również do odwiedzania strony internetowej WIOŚ –
www.wroclaw.pios.gov.pl.
W dyskusji udział wzięli:
Przewodnicząca Rady Miasta zapytała, kiedy ostatnio był badany poziom
zanieczyszczeń powietrza w Bolesławcu.
Pani Lucyna Polańska odpowiedziała, że poziom zanieczyszczenia
powietrza był badany w 2000 r. przez Powiatową Stację Sanitarną w
Bolesławcu, która zlikwidowała stanowiska badające emisję pyłów do
powietrza. Dlatego właśnie WIOŚ proponuje postawienie mobilnej stacji na
terenie Bolesławca.
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Radny Józef Burniak zapytał, do której klasy czystości wód zaliczana jest
rzeka Bóbr, a także rzeka Kwisa oraz o to, kto jest emitentem dwutlenku azotu
na granicy powiatów bolesławieckiego i lwóweckiego.
W odpowiedzi Pani Lucyna Polańska podała, że źródłem dwutlenku azotu
są przede wszystkim zanieczyszczenia komunikacyjne. Największe stężenie
natomiast występuje w Bolesławcu przy ul. Chrobrego, ale nie ma przekroczeń
norm.
Radny Józef Burniak zapytał, kto jest producentem i emitentem
benzopirenu.
Pani Lucyna Polańska poinformowała, że benzopiren powstaje we
wszystkich procesach spalania, np. drewna, liści. Nawiązując natomiast do
kwestii klasy czystości rzeki Bóbr odpowiedziała, że Bóbr należy do trzeciej
klasy, a stan czystości wody jest zadowalający.
Radny Hubert Prabucki zapytał o monitorowanie poziomu zanieczyszczeń
powietrza w Bolesławcu za pomocą mobilnej stacji – czy będzie ono
przeprowadzane przez cały rok i w różnych punktach.
Pani Lucyna Polańska poinformowała, że nie wybrano jeszcze miejsca, w
którym powstanie stacja. Trwają rozmowy ze Strażą Miejską, ponieważ stacja
musi zostać zabezpieczona.
Ad 8. Stan realizacji inwestycji „Gospodarka ściekowa w Gminie Miejskiej
Bolesławiec” (Fundusz Spójności/d.ISPA)
Powyższe sprawozdanie radni otrzymali w terminie statutowym.
sprawozdanie – zał. nr 14
Rada Miasta, na wniosek radnego Józefa Pokładka, postanowiła 18
głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się i 1 radnym nie biorącym udziału
w głosowaniu odstąpić od referowania informacji.

W dyskusji udział wzięli:
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Radny Hubert Prabucki zadał pytanie dotyczące ilości osobodni
pozostałych Inżynierowi do dokończenia kontraktu oraz czy terminy
planowanych przetargów związanych z budową kanalizacji przy na ul.
Kilińskiego zostaną dotrzymane.
Odpowiedzi udzieliła Anna Stasiaczek – Kierownik Biura PIU-ISPA,
informując, że Inżynier Kontraktu kończy już swoje usługi nadzorowania robót,
ale jest podpisana umowa dodatkowa z Inżynierem na usługi usuwania wad na
kanalizacji wiejskiej. Odnośnie robót na ul. Kilińskiego – ogłoszenie o przetargu
pojawi się w przeciągu jednego do dwóch tygodni, terminy nie są zagrożone.
Radny Hubert Prabucki zapytał, czy przy okazji wykonywania kanalizacji
zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi i remont chodników.
Odpowiedzi udzieliła Z-ca Prezydenta Miasta Kazimiera Popławska,
informując, że nawierzchnia zostanie odtworzona na pasie robót, a cała
nawierzchnia, jak i chodniki będą remontowane w przyszłym roku, ale należy
zabezpieczyć środki w budżecie na to zadanie.
Radny Andrzej Czeczutka poprosił o wyjaśnienia, na jakim etapie są
prace związane z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów przy ul. Zabobrze.
Pani Anna Stasiaczek poinformowała, że zostały zlecone trzy dodatkowe
próby sprawdzające, czy ścieki z terenów Gminy Wiejskiej odpowiadają
normom ścieków sanitarnych. Nie ma jeszcze wyników tych prób. Jeżeli wyniki
wykażą gorszy stan ścieków z terenów Gminy Wiejskiej, to miasto wystąpi do
Gminy Wiejskiej o podjęcie stosownych działań. Jeżeli ścieki będą odpowiadały
normom sanitarnym, to trzeba będzie sprawdzić szczelność instalacji
wewnętrznych na drugim odcinku kanalizacji.
Radny Andrzej Czeczutka zapytał, czy powodem uciążliwych zapachów
może być zmniejszony w niektórych odcinkach przekrój rur.
Odpowiedzi udzieliła Z-ca Prezydenta Miasta Kazimiera Popławska,
która poinformowała o przeczyszczeniu kanalizacji i jej sprawdzeniu poprzez
zadymienie. Wynik tego testu był pozytywny, dym się nie wydostał.
Ad 9. Przygotowanie szkół do przerwy letniej (wypoczynek dzieci i
młodzieży, inwestycje i remonty w szkołach)
Powyższą informację radni otrzymali w terminie statutowym.
informacja – zał. nr 15
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Rada Miasta postanowiła odstąpić od referowania informacji.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Ewa Ołenicz-Bernacka zapytała, czy brane jest pod uwagę
zerwanie umowy z inwestorem wykonującym prace związane z budową sali
gimnastycznej przy Gimnazjum Samorządowym Nr 2, jakie mogą być tego
konsekwencje i czy przygotowywane są inne rozwiązania. Jakie będą dalsze
losy tej inwestycji.
Na to pytanie odpowiedzi udzieliła Z-ca Prezydenta Miasta Kazimiera
Popławska, informując, że powstał nowy harmonogram robót, według którego
stan surowy inwestycji zostanie zakończony w listopadzie br., a oddanie
inwestycji nastąpi w kwietniu przyszłego roku. Cena pozostanie bez zmian. Na
razie trwają obserwacje prowadzonych prac i nie została podjęta ostateczna
decyzja.
Następnie radny Hubert Prabucki zapytał, z czego wynikają różnice w
dotowaniu wypoczynku letniego dla dzieci, zwłaszcza w klubach sportowych.
Naczelnik Wydziału Społecznego Krystyna Boratyńska poinformowała,
że jeżeli chodzi o kluby sportowe – był organizowany konkurs dla organizacji
pozarządowych, które dzięki temu zdobyły pieniądze.
Radny Józef Burniak zapytał, jakie były kryteria przyznawania środków.
Pani Krystyna Boratyńska odpowiedziała, że organizacje zwracały się o
dofinansowanie w określonej kwocie. Kluby dostały jednakową kwotę, do której
musiały dostosować swoje wnioski.
Radny Józef Burniak zapytał, czy kwoty dotacji zawarte w informacji, to
kwoty o jakie wnioskowały organizacje i czy kwoty te były zmniejszane, a jeżeli
tak, to w wyniku jakich kryteriów. Następnie wyraził niezadowolenie z faktu nie
udzielenia mu odpowiedzi na to pytanie. Nawiązał również do kwestii
uczestnictwa w wypoczynku letnim dzieci specjalnej troski. Radny zwrócił
uwagę, że w informacji nie wykazano, ile dzieci specjalnej troski pojedzie na
taki wypoczynek i w jaki sposób zostanie dofinansowany ich wyjazd.
Następnie głos zabrał radny Józef Pokładek, który poinformował, że
kluby sportowe otrzymały taką samą kwotę dofinansowania. Na obozy pojedzie
dwa razy więcej dzieci, ponieważ kluby i rodzice dofinansowują obozy
sportowe.
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Radny Cezariusz Rudyk zwrócił się z wnioskiem, aby w przyszłości
opracować rzetelne mechanizmy i jasne zasady przyznawania dofinansowania i
aby zostały one zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodnicząca Rady Miasta zarządziła 20 minut przerwy, a następnie
wznowiła obrady.

Ad 10. Projekty uchwał Rady Miasta:
Rada Miasta, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczki,
postanowiła 17 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i jednym głosie
wstrzymującym się odstąpić od referowania projektów uchwał.
10.1. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/251/93 Rady Miejskiej w
Bolesławcu z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie zasad dokonywania
okresowych ocen mianowanych pracowników samorządowych,
zatrudnionych w Urzędzie Miasta,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.

Rada Miasta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/251/93 Rady Miejskiej w
Bolesławcu z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie zasad dokonywania
okresowych ocen mianowanych pracowników samorządowych,
zatrudnionych w Urzędzie Miasta.
UCHWAŁA NR X/75/07 – zał. nr 16

10.2. w sprawie powołania Pani Marioli Soja na stanowisko Zastępcy
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bolesławcu,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.

Rada Miasta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie powołania Pani Marioli Soja na stanowisko Zastępcy Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Bolesławcu.
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UCHWAŁA NR X/76/07 – zał. nr 17
10.3. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta ds. zbadania
wniosku Dyrektora Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu z
dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta
Bolesławiec na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Panem
Eugeniuszem
Kowalskim
–
nauczycielem
Gimnazjum
Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.

Rada Miasta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta ds. zbadania wniosku
Dyrektora Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu z dnia 31 maja 2007
r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Bolesławiec na rozwiązanie
stosunku pracy z Radnym Panem Eugeniuszem Kowalskim – nauczycielem
Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu.
UCHWAŁA NR X/77/07 – zał. nr 18
10.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście
Bolesławiec (ul. Piastów, ul. Jeleniogórska, ul. Kosiby),
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.

Rada Miasta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec (ul. Piastów,
ul. Jeleniogórska, ul. Kosiby).
UCHWAŁA NR X/78/07 – zał. nr 19
10.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w
mieście Bolesławiec (ul. Staszica – ul. Jezierskiego, ul. Graniczna – ul.
Kraszewskiego, ul. Kościuszki),
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
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Rada Miasta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec (ul. Staszica –
ul. Jezierskiego, ul. Graniczna – ul. Kraszewskiego, ul. Kościuszki)
UCHWAŁA NR X/79/07 – zał. nr 20
10.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w
mieście Bolesławiec (ul. Zabobrze – ul. Agatowa – ul. II Armii
Wojska Polskiego, ul. Spacerowa),
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.

Rada Miasta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec (ul. Zabobrze –
ul. Agatowa – ul. II Armii Wojska Polskiego, ul. Spacerowa).
UCHWAŁA NR IX/80/07 – zał. nr 21
10.7. 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,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.

Rada Miasta jednogłośnie, tj. 19 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 X/81/07 – zał. nr 22
10.8. w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w
Bolesławcu,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
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Rada Miasta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, przyjęła uchwałę
w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w
Bolesławcu,

UCHWAŁA NR X/82/07 – zał. nr 23
10.9. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom
podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych działającym
na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, przyjęła uchwałę w sprawie
zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom o
uprawnieniach szkół publicznych działającym na terenie Gminy Miejskiej
Bolesławiec.
UCHWAŁA NR X/83/07 – zał. nr 24
10.10. w sprawie pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej na terenie
Miasta Bolesławiec i zaliczenia jej do kategorii drogi wewnętrznej,

Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, przyjęła uchwałę w sprawie
pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej na terenie Miasta Bolesławiec i
zaliczenia jej do kategorii drogi wewnętrznej.
UCHWAŁA NR X/84/07 – zał. nr 25
10.11. w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta
Bolesławiec na lata 2005-2008 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20092012,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta, głosując 18 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”, przyjęła
uchwałę w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta
Bolesławiec na lata 2005-2008 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20092012.
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UCHWAŁA NR X/85/07 – zał. nr 26
10.12 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla
Miasta Bolesławiec na lata 2007-2011,
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
O godz. 12.15 salę obrad opuścił radny Jan Jasiukiewicz.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, przyjęła uchwałę w sprawie
aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta Bolesławiec na lata 20052008 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2009-2012.
UCHWAŁA NR X/86/07 – zał. nr 27
10.13 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 18 głosami „za”, przyjęła uchwałę w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2007 r.
UCHWAŁA NR X/87/07 – zał. nr 28
Ad 11. Sprawy organizacyjne:
11.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Miasta zaprosiła radnych na Festiwal Kultury
Południowosłowiańskiej w dniu 30 czerwca br.
Następnie głos zabrał Kierownik Referatu Organów Gminy Miejskiej
Maciej Małkowski, który podziękował radnym za dotychczasową współpracę i
wyraził przekonanie, że ta współpraca będzie również owocna po objęciu przez
Niego stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta z dniem 2 lipca br.
Zastępca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik poinformował, że 29
sierpnia odbędzie się sesja Rady Miasta zwołana na wniosek. Tematem obrad
ma być koncepcja zabudowy placu ks. Jerzego Popiełuszki.
Radny Hubert Prabucki zapytał, czy posiedzenia komisji stałych Rady
Miasta mogłyby odbyć swoje posiedzenia w czasie przerwy sesji.
Przewodnicząca Rady Miasta wyraziła zgodę na takie rozwiązanie.
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Radny Cezariusz Rudyk zapytał, w jaki sposób będzie procedowana
sprawa odwołania radnego Eugeniusza Kowalskiego ze stanowiska nauczyciela
w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że komisja doraźna zbierze
się 28 czerwca i wyda opinię w tej sprawie.
Głos zabrał Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński, który poinformował, że
opinia komisji nie jest wiążąca i niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta
przy okazji najbliższej sesji.

Ad 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
O godz. 12.30 na salę obrad wrócił radny Jan Jasiukiewicz.
Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalnego Genowefa Bogaczewicz
6.1.2. dot. zmiany organizacji ruchu przy ul. Konstytucji 3 Maja – nowa
organizacja ruchu na tej ulicy jest rozpatrywana przy okazji planowanej
przebudowy drogi. W tej chwili przygotowujemy procedury przetargowe, w
sierpniu odbędzie się przetarg i realizację tego zadania rozpoczniemy w sierpniu
lub we wrześniu.
Radny Hubert Prabucki dodał, że wnioskodawcy nie otrzymali informacji
o sposobie rozpatrzenia ich wniosku.
6.2.1. dot. zagrożenia osunięcia się drogi przy ul. Zabobrze nr 130-132 –
podczas ostatniej wizji lokalnej Komisji Infrastruktury, Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa stwierdziliśmy konieczność wykonania remontu
na odcinku drogi na wysokości budynków nr 130-132. Po oględzinach
stwierdziliśmy, że należy obniżyć wpust oraz w umocnić krawężnik, żeby woda
nie dostawała się na skarpy i wyrównać nawierzchnię, żeby woda mogła
swobodnie spływać do wpustu. Realizację tego zadania rozpoczniemy w
najbliższych dniach.
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6.2.2. dot. spowodowania okresowych kontroli Policji na drodze Zabobrze –
skierowaliśmy pismo do Policji z prośbą o egzekwowanie ograniczenia
prędkości.
6.4.2. dot. dzikiego wysypiska śmieci i odpadów budowlanych w lesie miejskim
przy ul. Piastów – dzikie wysypiska w tym lesie są na bieżąco likwidowane na
terenie należącym do miasta, z tym że w lesie przebiega granica między Gminą
Miejską a Gminą Wiejską Bolesławiec. Takie dzikie wysypisko rzeczywiście
jest, ale po stronie Gminy Wiejskiej. Skierujemy pismo do Wójta z prośbą o
uporządkowanie tego terenu.
6.4.1. dot. ustawienia przenośnych toalet na placu zabaw przy ul. Łukasiewicza
i w parku przy ul. Tyrankiewiczów – na placu zabaw taka toaleta jest już
ustawiona. Natomiast jeśli chodzi o park przy ul. Tyrankiewiczów, dotychczas
nie było takiego wniosku, ale sprawa może zostać rozpatrzona pozytywnie.
Architekt Miasta Piotr Żak
6.6.1. dot. wycięcia zieleni na placu ks. Jerzego Popiełuszki – wycinka zieleni
na tym placu w tym momencie jest zadaniem zbytecznym. Rzecz dotyczy
przede wszystkim kultury osobistej ludzi tam przebywających. Obszar ten jest
monitorowany, więc sprawę przekażemy do Straży Miejskiej. Po drugie, trwają
prace zmierzające do sformułowania warunków przetargowych zbycia tej
nieruchomości. Są inwestorzy zagraniczni, w lipcu będziemy mieli ekspertyzę
dotyczącą budowy basenów i całej części rekreacyjnej. 29 sierpnia br. odbędzie
się sesja Rady Miasta, podczas której państwo będziecie wybierali sposób
zbycia tej nieruchomości i zabudowania. Jesienią zostanie rozpisany przetarg i
prawdopodobnie od stycznia 2008 r. plac będzie miał nowego właściciela.
6.11.1. dot. zamontowania dodatkowych ławek na terenie Rynku – na ulicy
Prusa zostało ustawionych sześć ławek, jest zlecony zakup kolejnych ławek oraz
innych elementów małej architektury. Chcemy również wypełnić ławkami
wszystkie wnęki w arkadach. W Rynku po zakończeniu inwestycji złożymy
wniosek do konserwatora zabytków o zgodę na nasadzenie zieleni w obrębie
kwadratów 6x6.
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Z-ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik
6.1.1.dot. zainstalowania w mieście autoradarów – rozmawiałem z
Komendantem Policji w Bolesławcu na ten temat i otrzymałem pozytywną
odpowiedź. W odpowiednim piśmie wskażemy miejsca zainstalowania tych
autoradarów. Jeżeli chodzi o cenę zakupu autoradaru, to wynosi ona ponad 100
tys. zł.
6.3.1. dot. częstszych patroli policyjnych w nocy wokół lokali prowadzących
działalność gastronomiczną – wystąpimy z pismem do Policji o interwencję.
6.10.1. dot. interwencji w sprawie zbyt szybkiej jazdy motorów przy ul.
Tysiąclecia – zwrócimy uwagę Policji, żeby zajęła się tą sprawą. Myślę, że
będzie to można również sfotografować przy pomocy autoradarów.
6.5.2. dot. zmiany nazw ulic Komuny Paryskiej i Kutuzowa w Bolesławcu – nikt
w Urzędzie Miasta nic na ten temat nie wie.
6.9.1. dot. spotkania „Porozmawiajmy o kulturze” – muszę z przykrością
stwierdzić, że w spotkaniu uczestniczyło tylko czterech radnych, którym
dziękuję za udział w tej inicjatywie. Uczestnicy uznali spotkanie za owocne,
poszerzyło ich wiedzę i horyzonty.

Z-ca Prezydenta Miasta Kazimiera Popławska
6.6.2., 6.8.1., 6.8.2. dot. sytuacji w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Bolesławcu – organizacja tej firmy, powoływanie Kierownika, zwolnienia to
sprawa Wojewody i tym nie możemy się zająć. Natomiast sprawami nas
dotyczącymi zajmujemy się na bieżąco. Przede wszystkim jest to sprawa
komunalizacji, która już powinna być zakończona. Zorganizowaliśmy już kilka
spotkań, żeby wiedzieć co dzieje się w firmie. W lipcu został złożony wniosek o
komercjalizację w celu komunalizacji. Jeśli chodzi o monitorowanie naszego
majątku – od momentu unieważnienia decyzji o komunalizacji w 1998 r. miasto
nie przekazało żadnego majątku na rzecz Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo
użytkuje nasz majątek na podstawie różnych umów. Jeśli chodzi o majątek
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wytworzony w ramach ISPA, musimy zastanowić się nad sposobem jego
użytkowania. Jest już wypracowana opcja użytkowania tego majątku w formie
odpłatnej dzierżawy przez Przedsiębiorstwo. Kwota zostanie ustalona w ramach
negocjacji. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że nie kończy się komunalizacja
Przedsiębiorstwa i również tym, co się dzieje w firmie. Pani sugestie w
sprawach organizacyjnych Przedsiębiorstwa przekażemy Wojewodzie.
Przewodnicząca Rady Miasta Janina Piestrak-Babijczuk
6.1.3. dot. relacji telewizyjnych z posiedzeń komisji stałych Rady Miasta –
chciałabym, aby telewizja lokalna uczestniczyła w posiedzeniach komisji lub
korzystała ze sprawozdań z posiedzeń komisji. Skieruję wniosek do Prezydenta
Miasta o zgodę na uczestnictwo telewizji lokalnej w tych posiedzeniach.
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.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miasta
zamknęła X sesję Rady Miasta Bolesławiec.

Protokołowała:
Katarzyna Paluch

KP/MZ
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