PROTOKÓŁ NR XXII/08
XXII sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 r. w
Sali Rajców Ratusza – Rynek 41, pod przewodnictwem radnej Janiny
Urszuli Piestrak - Babijczuk – Przewodniczącej Rady Miasta.
Sesję rozpoczęto o godz. 9.00
Sesję zakończono o godz. 14.30
Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 21 radnych

Ponadto w sesji udział wzięli:

1.
2.
3.
4.
5.

Piotr Roman
- Prezydent Miasta
Wiesław Ogrodnik
- I Z-ca Prezydenta Miasta
Jerzy Zieliński
- Sekretarz Miasta
Mirosława Mitek
- Skarbnik Miasta
Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej oraz goście XXII sesji
6. Cezary Przybylski
- Starosta Bolesławiecki
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 XXII sesji.
Ustalony porządek obrad XXII sesji radni otrzymali w zawiadomieniach,
w terminie ustawowym.
Przewodnicząca Rady Miasta zgłosiła wniosek o zmianę w porządku
obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad pkt 8.10a projektu uchwały o
zmianie uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr XVI/131/07 z dnia 28 listopada
2007 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i
wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie porządek obrad
wraz ze zgłoszonym wnioskiem.
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W głosowaniu „za” przejęciem porządku obrad wraz z wnioskiem
Przewodniczącej Rady Miasta polegającym na dodaniu do porządku obrad pkt
8.10a projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr
XVI/131/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad ustalania,
poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso głosowało 18 radnych, 2 radnych „wstrzymało się”
od głosowania.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXII sesji.
3. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
XXI sesji odbytej w dniu 26 marca 2008 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 2007 r.
7.1. Wprowadzenie do dyskusji.
7.2. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu
budżetu miasta za 2007 r.
7.3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r.
7.4. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2007 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
2007 r.,
2/ w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2007 r.
8. Projekty uchwał Rady Miasta:
8.1. o uchyleniu uchwały Rady Miasta Nr XX/178/08 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie
inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Miasta
Bolesławiec na lata 2008-2012 – „Optymalizacja systemu ciepłowniczego
Miasta Bolesławiec – objęcie udziałów w ZEC”,
8.2. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne ujęte
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Miasta Bolesławiec na lata 2008-
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2012 – „Optymalizacja systemu ciepłowniczego Miasta Bolesławiec – objęcie
udziałów w ZEC”,
8.3. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2008-2012,
8.4. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne ujęte w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Miasta Bolesławiec na lata 20082012: „Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową” i „Budowa dróg dojazdowych
do Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej”,
8.5. o zmianie uchwały nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja
2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec,
8.6. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec
(ul. Zbigniewa Herberta),
8.7. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych,
8.8. o zmianie uchwały Nr XVII/154/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28
grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania
i rozliczania dotacji przedmiotowych,
8.9. o zmianie uchwały XXXIV/344/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25
maja 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację
inwestycji pn.: „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”, współfinansowanej z
funduszu Unii Europejskiej Funduszu Spójności (ISPA),
8.10. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych,
8.11. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
9. Sprawy organizacyjne:
9.1.Informacje bieżące dla Rady Miasta.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Ad 3. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 marca
2008 r.
Zgodnie ze Statutem Miasta Bolesławiec protokół XXI sesji Rady Miasta
odbytej w dniu 26 marca 2008 r. był wyłożony do wglądu w Referacie Organów
Gminy Miejskiej – oraz w czasie obecnej sesji.
Protokół został przyjęty do akceptującej wiadomości.
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Ad 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec
podjętych na XXI sesji odbytej w dniu 26 marca 2008 r.
Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją,
w terminie statutowym.
W/w sprawozdanie Rada Miasta przyjęła jednogłośnie, tj. 20 głosami.
SPRAWOZDANIE – zał. nr 3

Ad 5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
Prezydent Miasta rozpoczął od informacji dotyczącej Europejskiej
Nagrody, która jest przyznawana od 1955 r. przez Zgromadzenie Ogólne Rady
Europy. Poinformował, że wśród 23 samorządów, które zostały odznaczone w
Europie, znalazł się także Bolesławiec. Rezultat ten jest osiągnięciem bardzo
istotnym, potwierdzającym działania Gminy Miejskiej w zakresie integracji
europejskiej, rozwoju współpracy partnerskiej miast, pozyskiwaniu środków.
Właśnie to zadecydowało o tym, że Zgromadzenie Ogólne Rady Europy
przyznało jednemu z 23 miast w Europie - miastu Bolesławiec - Dyplom
Europejski. Dyplom ten jest potwierdzeniem działań w zakresie integracji
europejskiej, ale Prezydent traktuje go również jako narzędzie do jeszcze
efektywniejszego pozyskiwania środków unijnych, gdyż dyplom ten stanowi
ważny załącznik do każdej aplikacji.
Prezydent Miasta poinformował, że zostało podpisane porozumienie o
współpracy pomiędzy miastem Bolesławiec a Społeczną Wyższą Szkołą
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, posiadającą 12 tysięcy studentów. Na
Dolnym Śląsku szkoła tworzy dwa zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, które
mieścić się będą w Bolesławcu i Świdnicy, przy czym w Bolesławcu zostaną
uruchomione dwa kierunki: zarządzanie, o profilach eurologistyka, transport,
spedycja - logistyka i socjologia, o profilu prac socjalnych. Będą to studia
licencjackie z możliwością kontynuacji nauki na studiach magisterskich. Szkoła
rozpocznie swoją działalność w Bolesławcu od 1 października 2008 r. w
siedzibie GS Nr 3, a nabór rozpoczyna się w maju.
Prezydent Miasta poinformował także, że odbyło się spotkanie z
władzami powiatu, na którym zostały przedstawione Starostwu Powiatowemu
propozycje do rozważenia, dotyczące:
• problemu siedziby starostwa. Miasto chce przekazać w formie darowizny
budynek po Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Krajowej,
• komunalizacji majątku ruchomego PWiK,
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• wystąpienia wspólnie z władzami powiatu o komunalizację PKS
Bolesławiec,
• potwierdzenia deklaracji w sprawie pożyczki udzielonej powiatowi,
zgodnie z którą spłata pożyczki przeznaczona będzie na rozwój SP ZOZ,
• przekazanie przez Powiat miastu bez zobowiązań finansowych trzech
ulic. Jest to związane z tym, że zakończył się proces przejmowania ul.
1000-lecia i w związku z tym miasto chcą przejąć ul. Asnyka, ul.
Sierpnia’80 i ul. Prusa,
• współdziałania w zakresie budowy obwodnicy wschodniej miasta,
• kwestii związanych z drogami wojewódzkimi. Prezydent Miasta
poinformował, że powiat przejął utrzymywanie bieżące i zimowe dróg
wojewódzkich w powiecie bolesławieckim. Miasto chce wystąpić do
Zarządu Województwa Dolnośląskiego o to, aby drogi wojewódzkie w
mieście były zarządzane przez miasto.
Prezydent Miasta poinformował, że 6 maja br. odbędzie się uroczystość
wkopania kamienia węgielnego pod budowę firmy Hoerbiger. Dodał także, że
jest już drugi inwestor w strefie - firma bolesławiecka - który zamierza wykupić
0,5ha ziemi.
Prezydent Miasta zaprezentował puchar, który zdobył Bolesławiec za
zajęcie III miejsca w Rankingu Najlepszych Gmin w 2007 r. prowadzonym
przez Związek Powiatów Polskich.
INFORMACJA – zał. nr 4
O godz. 950 przyszła radna Małgorzata Goleńska

Udział w dyskusji wzięli:
Radny Józef Burniak poprosił o przybliżenie kwestii ulic, które miasto
chce od powiatu przejąć. Dodał, że zainteresował go temat komunalizacji PKS
oraz sprawa połączenia przedsiębiorstwa ze spółką MZK Sp. z o.o.
Prezydent Miasta poinformował, że działania prowadzone przez Prezesa
Sebastiana Ramendę przyniosły efekty. Dodał, że Sekretarz Miasta Jerzy
Zieliński spotkał się w Ministerstwie Skarbu z odpowiedzialnymi dyrektorami,
którzy poinformowali, że istnieje możliwość komunalizacji przedsiębiorstwa,
lecz nie ma możliwości samodzielnego działania w tym zakresie przez Gminę
Miejską Bolesławiec.
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Odpowiadając na pytanie radnego, Prezydent Miasta zakomunikował, że
drogi miasto chce przejąć bez żadnych wydatków finansowych ze strony
Powiatu Bolesławieckiego co oznacza, że Gmina Miejska będzie musiała
ponosić dodatkowe koszty związane z utrzymaniem ulic. Poinformował, że
chodzi o logiczne ukształtowanie systemu sieci drogowej w mieście, zgodnie z
zasadą zasady jedno miasto – jeden gospodarz. Dodał, że do roku 1998, czyli do
chwili utworzenia powiatów, Prezydent Miasta Bolesławiec zarządzał drogami
wojewódzkimi. W 1 stycznia 1999 r., na mocy przepisów, samorząd powiatowy
przejął zarząd nad drogami wojewódzkimi.
Prezydent Miasta poinformował, że została przejęta ul. 1000-lecia. Po
przejęciu ul. Asnyka i ul. Sierpnia’80 możliwe będzie lepsze zagospodarowanie
placu Popiełuszki, którego Miasto jest właścicielem. Pewne kwestie związane z
przebiegiem drogi, ze stworzeniem miejsc parkingowych trzeba będzie
uzgadniać.
Prezydent Miasta poinformował, że roczny koszt utrzymania ewentualnie
przejętych dróg wojewódzkich będzie wynosił 120 tys. zł.
Radny Józef Burniak zgodził się z Prezydentem Miasta, że w jednostce
samorządowej, jaką jest miasto, zarządca powinien być jeden. Problemem,
zdaniem radnego, mogą być remonty generalne tych dróg.
Prezydent Miasta odpowiedział, że można przejmować drogi powiatowe
lecz drogi wyremontowane, czyli jak powiat wyremontuje ul. Śluzową, to
miasto będzie gotowe do jej przejęcia.

Radny Jarosław Kowalski poinformował, że umowa na utrzymanie dróg
wojewódzkich w mieście została podpisana pod koniec grudnia lub początkiem
stycznia.

Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada w/w informację
przyjęła do akceptującej wiadomości.
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5.2. Przewodniczącej Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w
okresie międzysesyjnym.
Informacje przedstawiła Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula
Piestrak – Babijczuk, która poinformowała, że:
skierowała pod dzisiejsze obrady Wysokiej Rady dwa projekty uchwał:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2007 r. ,
- uczestniczyła w koncercie Międzynarodowej Orkiestry z Brukseli oraz w
spotkaniu z muzykami orkiestry,
- uczestniczyła w turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży,
- brała udział w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Bolesławcu,
- uczestniczyła w posiedzeniu zarządu stowarzyszenia „Na Kupieckim Szlaku”,
- komisje stałe Rady Miasta odbyły swoje posiedzenia w dniach 9, 10, 14, 16,
17, 18 i 22 kwietnia 2008r., na których zaopiniowały sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta za 2007 r. przedłożone przez Prezydenta Miasta Bolesławiec
oraz skierowane na dzisiejszą sesję projekty uchwał,
- w okresie międzysesyjnym podczas dyżurów przyjmowała interesantów.
Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada w/w informację
przyjęła do akceptującej wiadomości.
Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła przerwę, podczas której odbyło się
wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
Przerwa 1015 - 1045

Ad 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodnicząca Rady Miasta przypomniała, że zgodnie z § 40 Statutu
Miasta Bolesławiec – interpelacje, wnioski i zapytania są kierowane do
Prezydenta Miasta lub Przewodniczącej Rady. Interpelacja powinna zawierać
krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz
wynikające zeń pytania. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce
Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje interpelacje adresatowi.
Odpowiedź na interpelację lub wniosek udzielona jest na sesji w
końcowej części obrad. W razie niemożności udzielenia odpowiedzi na sesji,
winna być ona udzielona pisemnie w terminie 30 dni od dnia sesji.
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6.1. radny Hubert Prabucki
6.1.1. poprosił o informację na temat zabezpieczenia miasta i jego mieszkańców
w zakresie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody, na wypadek
klęski żywiołowej spowodowanej złymi warunkami pogodowymi. Radny
zapytał o to, w kontekście ostatnich wydarzeń jakie miały miejsce w Szczecinie
oraz gminach województwa zachodniopomorskiego w ostatnich tygodniach.
6.1.2. zapytał, czy w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Bolesławiec
znajdują się pustostany. Zapytał także o mieszkania socjalne przy ul.
Kościuszki. W szczególności o to, czy będą one remontowane przez MZGM na
koszt gminy, a następnie zasiedlane zgodnie z listą, czy też będą bądź są
proponowane do remontu oczekującym na mieszkania na ich koszt, a następnie
przeznaczane do sprzedaży.
6.1.3. w pobliżu skrzyżowania ul. Starzyńskiego z ul. Kosiby, obok przystanku
MZK stał nieczynny od ponad roku kiosk, który w ubiegłym tygodniu zabrano.
Radny wnosi o uprzątnięcie tego placu przez właściciela kiosku lub na jego
koszt przez gminę.
6.1.4. czy dozwolony jest wjazd pojazdów samochodowych do lasów
komunalnych. Rozjeżdżone ścieżki rowerowe oraz trakty piesze uczęszczane
coraz częściej przez Bolesławian, a także wysypiska gruzu i innych śmieci to
coraz częstszy widok w naszych lasach. Radny zapytał jak temu zapobiegać, czy
poprzez umieszczane tablice informacyjne, czy głazy z piaskowca.
ZAŁĄCZNIK NR 5
6.2. radny Bolesław Nowak
6.2.1. podczas ostatniego remontu torowiska oraz nasypu kolejowego,
przeprowadzanego przez Polskie Koleje Państwowe, przy wjeździe na ul.
Staszica, od strony budynku Państwowej Szkoły Muzycznej, po lewej stronie
tunelu, wybudowane zostały schody wraz z barierką, wiodące na nasyp
kolejowy. Wejście na wspomniane schody nie jest w żaden sposób
zabezpieczone, co z całą pewnością jest przyczyną częstego korzystania z nich,
zwłaszcza przez młodzież, przyglądającą się z bardzo bliskiej odległości
przejeżdżającym pociągom. Sytuacja ta stanowi ogromne zagrożenie nie tylko
dla zdrowia, ale i dla życia osób korzystających ze schodów. W związku z
powyższym konieczne jest zabezpieczenie wejścia na schody, uniemożliwiające
osobom nieupoważnionym korzystanie z nich. Z uwagi na powyższe Radny
zwrócił się do Pana Prezydenta, by wystąpił do Dolnośląskich Kolei
Państwowych z wnioskiem o zabezpieczenie wejścia na schody w sposób
uniemożliwiający korzystanie z nich osobom nieupoważnionym.
ZAŁĄCZNIK NR 6
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6.3. radny Andrzej Czeczutka
6.3.1. plac pod dworcem kolejowym jest bardzo brudny. Radny zaobserwował,
że od kilku dni nikt tam nie sprząta. Jest to postój dla autobusów
międzynarodowych oraz TAXI. Zapytał, do kogo należy budynek kolejowy, w
którym mieścił się posterunek Policji, wymagający zewnętrznego remontu.
6.3.2. za tunelem, w kierunku ul. Kościuszki, skarpy i chodniki są brudne. Teren
od dawna nie jest sprzątany.
6.3.3. dbanie o porządek w mieście – Straż Miejska.
6.3.4. wysypisko śmieci na ul. Kościuszki.
ZAŁĄCZNIK NR 7
6.4. radna Małgorzata Goleńska
6.4.1. mieszkańcy miasta Bolesławiec proszą o odnowienie pasów przejścia dla
pieszych, gdyż na niektórych ulicach pasy są niewidoczne.
ZAŁĄCZNIK NR 8
6.5. radny Józef Pokładek
6.5.1. mieszkańcy ul. Gałczyńskiego oraz ul. Wańkowicza proszą o rozważenie
możliwości wykonania parkingu za budynkiem, po lewej stronie, do parkingu
istniejącego.
6.5.2. mieszkańcy bloku przy TESCO zwracają się z prośbą o wykonanie
chodnika (3m) dla pieszych orasz pomalowanie pasów na ul. Gałczyńskiego.
ZAŁĄCZNIK NR 9

6.6. przewodnicząca Janina Urszula Piestrak-Babijczuk
6.6.1. zwróciła się do Prezydenta z prośbą dotyczącą rozważenia możliwości
wybudowania nowego żłobka lub rozszerzenia działalności istniejącego żłobka.
Obecny żłobek jest niewystarczający i około pięćdziesięcioro dzieci nie dostanie
do niego przydziału.
6.6.2. poprosiła, aby Straż Miejska wraz z Policją Powiatową wyszła na patrole
drogowe.
ZAŁĄCZNIK NR 10
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Ad 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 r.
Ad 7.1. Wprowadzenie do dyskusji.
Skarbnik Miasta Mirosława Mitek poinformowała, że uchwalony budżet
na 2007 r. był w trakcie roku wielokrotnie zmieniany, wpływając na zmiany w
wysokości subwencji ogólnej, dotacji celowej, środków zewnętrznych
otrzymywanych z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, a także
na podstawie innych uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w
ramach kompetencji udzielonych przez Radę Miasta zgodnie z ustawą o
finansach publicznych. Ostatecznie plan budżetu zamknął się po stronie
dochodów kwotą 108,115 tys. zł, a po stronie wydatków 120,662 tys. zł oraz
deficytem 12,146.943 zł. Plan budżetu został zrealizowany odnośnie dochodów
w wysokości 101,7%, natomiast w przypadku wydatków 95,4%. Osiągnięty
wynik za 2007 r. jest deficytem w wysokości 4,715.001 zł. Uwzględniając
posiadaną na początek roku nadwyżkę wolnych środków na rachunku bieżącym
w wysokości ponad 2,300.000 zł oraz wykorzystanej w ciągu roku pożyczki
zaciągniętej na ISPA – 960.000zł oraz kredytu 10,106.000 zł, w tym 9 mln zł na
sfinansowanie planowanego deficytu oraz 1,106.000 zł na rozbudowę i
termomodernizację GS nr 2, a także po dokonaniu spłat pożyczek i kredytów
zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 2,043.000 zł. Na koniec roku
miasto osiągnęło nadwyżkę w wysokości 6,600.000 zł, z której to kwoty Rada
Miasta część pieniędzy rozdysponowała na sesji marcowej. Zadłużenie Gminy
Miejskiej Bolesławiec na koniec roku wynosi 27,234.000 zł, co stanowi niecałe
25% w stosunku do wykonanych dochodów.

Prezydent Miasta zaprezentował dodatkowy materiał i szczegółowo go
omówił.
ZAŁĄCZNIK NR 11

Ad 7.2. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu
budżetu miasta za 2007 r.
Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2007 r. radni
otrzymali w terminie statutowym.
ZAŁĄCZNIK NR 12
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Chudzik odczytał opinię
Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu miasta za 2007 r.

Ad 7.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2007 r. radni otrzymali w terminie statutowym.
ZAŁĄCZNIK NR 13
Rada Miasta, na wniosek radnego Huberta Prabuckiego, postanowiła 19
głosami „za” odstąpić od odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r. Dwóch radnych
nie brało udziału w głosowaniu.

Ad 7.4. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2007 r.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie udzielenia
absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2007 r. radni otrzymali w terminie
statutowym.
ZAŁĄCZNIK NR 14

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Chudzik odczytał wniosek w
sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2007 r.

Ad 7.5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta radni otrzymali przed sesją.
ZAŁĄCZNIK NR 15
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Rada Miasta, na wniosek Przewodniczącej Rady Miasta, postanowiła 20
głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, odstąpić od odczytania opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Ad 7.6. Dyskusja.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Jan
Jasiukiewicz odczytał opinię w sprawie zaopiniowania sprawozdania z
wykonania budżetu miasta za 2007 r.
ZAŁĄCZNIK NR 16
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa Hubert Prabucki odczytał opinię w sprawie zaopiniowania
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r.
ZAŁĄCZNIK NR 17
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Eugeniusz Kowalski
odczytał opinię w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2007 r.
ZAŁĄCZNIK NR 18
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
Małgorzata Goleńska odczytała opinię w sprawie zaopiniowania sprawozdania z
wykonania budżetu miasta za 2007 r.
ZAŁĄCZNIK NR 19

W dyskusji udział wzięli:
Radny Cezariusz Rudyk poinformował, iż będzie się wypowiadał w
imieniu Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej, dodając, że nie będzie
odnosił się do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radny zwrócił uwagę na dokument, na którego temat radny ma inne
zdanie niż Prezydent Miasta. Zadał pytanie, ile jako rada wydali na promocję,
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np. telewizję w ubiegłym roku. Dodał, że ze sprawozdania nie mógł wyczytać
tych informacji.
Radny Cezariusz Rudyk stwierdził, że w mieście nie ma jasnej koncepcji
rozwoju miasta na następne lata, gdzie przykładem może być ul. Zgorzelecka.
Odniósł się także do renty planistycznej, informując, że renta planistyczna to
pieniądze, które są należne miastu, a zadaniem Prezydenta jest dbanie o
dochody miasta.
Dodał, że kwestia inwestowania w Bolesławcu odbywa się w sposób
pośredni, czyli w sytuacji gdy Rada Miasta wydaje decyzje jeśli chodzi o plan
zagospodarowania przestrzennego, albo w sposób bezpośredni, kiedy się
inwestuje w mieście. Stwierdził, że w roku ubiegłym radni zostali przekonani
przez Prezydenta Miasta w sprawie ul. Jeleniogórskiej i planu
zagospodarowania przestrzennego tej ulicy. W protokołach rady jest zapisane,
że teren ten dobrze byłoby, aby rada zablokowała, decydując się na funkcję
przemysłową, a usuwając funkcję usługową, gdyż prawdopodobnie mogłoby
tam powstać targowisko. Sprawa ta zakończy się tym, że teren ten nie został
wykupiony przez miasto, nie możemy także powiedzieć inwestorowi, że może
zagospodarować ten teren.
Ważnym terenem inwestycyjnym jest Plac Popiełuszki. Radny zaznaczył,
że Rada Miasta wiele razy zastanawiała się nad miejscem usytuowania basenu,
gdzie jedną z tych lokalizacji miał być właśnie ten plac. Radny stwierdził, że
kwestia ta związana realizacją budżetu, gdyż plany zagospodarowania
przestrzennego nie są tworzone za darmo. Dodał, że na ten teren oraz na
koncepcję jego zagospodarowania została wydatkowana kwota 30 tys. zł, lecz
projekt ten nie został wykorzystany.
Kolejna sprawa poruszona przez radnego, to kwestia różnicy w ocenie
spraw związanych ze zbrojeniem terenów, z finansowaniem, z wykupem
terenów pod inwestycje. Dodał, że na jednej z komisji, Prezydent Miasta
poinformował, że działki w Bolesławcu sprzedają się po wysokich cenach.
Dodał, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej ma w tej kwestii odmienne
zdanie, gdyż nie chodzi o uzbrojenie dziesięciu działek i sprzedanie ich po 100
tys. zł, lecz o to, aby być konkurencyjnym w stosunku do jakiejkolwiek gminy,
żeby działek było więcej i aby cena była konkurencyjna. W budżecie 2007 r.
było zaplanowane 440 tys. zł na wykup gruntu pod tereny inwestycyjne. Została
wydana kwota 285 tys. zł, przy czym zapytał, czy nie jest to pozorna
oszczędność. Radny zwrócił uwagę na fakt, iż gdyby w Bolesławcu nie było
możliwości wykupu gruntu, zbrojenia terenów, to nie miałby pretensji do
Prezydenta, natomiast w Bolesławcu tereny są i zdaniem radnego albo
pozwolimy właścicielom sprzedawać działki, albo należy zacząć wykupywać
tereny, zbroić je i pozwalać się ludziom budować.
Sprawą następną poruszoną
przez radnego była inwestycja
wybrukowania Rynku. Dodał, że ta inwestycja nie miała mieć charakteru
socjalnego, jaki na chwilę obecną ma. Remont był dokonany dlatego, aby Rynek
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wypełnić ludźmi. To był cel, który został postawiony. Dodał, że w 2007 r.
można było zastanawiać się nad tym, aby mocniej wesprzeć działania Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości. Zapytał, ile odbyło się spotkań z
przedsiębiorstwami, z restauratorami, gdyż zdaniem radnego nie chodzi, aby to
miasto cokolwiek na Rynku robiło, tylko aby pozwoliło robić innym, a na razie
jest to inwestycja socjalna, gdzie mamy Rynek piękny lecz bez ludzi.
Radny poruszył także sprawę czystości miasta. Radny policzył ile w
ubiegłym roku było wydanych pieniędzy na ten cel, informując, że była to
kwota 1,5 mln. zł. Radny poinformował, że Klub Radnych Platformy
Obywatelskiej ma wątpliwości czy pieniądze te zostały wydane w sposób
właściwy. Z tą kwestią związana jest także sprawa funkcjonowania Straży
Miejskiej w Bolesławcu, gdyż nie po to radni poprzedniej kadencji powoływali
straż, aby strażnicy robili zdjęcia przechodniom. Strażnicy mają dbać o to, aby
karać ludzi mandatami, a radny takich działań nie widzi. Radny ocenia, iż przy
wydanych środkach Bolesławiec jest zanieczyszczony. Radny dodał, że mówi
na ten temat, ponieważ Rada Miasta ocenia budżet pod kątem celowości
wydanych pieniędzy.

Radny Eugeniusz Kowalski poinformował, że w 2007 r. w kwestii
inwestycji dotyczących oświaty nastąpił ogromny postęp, gdzie zakończono
budowę amfiteatru nad Bobrem, termomodernizacja Miejskiej Biblioteki
Publicznej, itp.

Radny Józef Burniak zgodził się słowami radnego Cezariusza Rudyka.
Dodał, aby przyjrzeć się strukturze zrealizowanego budżetu na 2007 r., przy
założeniu, że jest to budżet najlepszy w historii i takiego już nie będzie.
Poinformował, że w budżecie tym zostały skumulowane środki, które zostały
uzyskane na inwestycje miejskie, w szczególności na modernizację oczyszczalni
ścieków oraz rozbudowę kanalizacji w mieście. Radny powiedział, że
niezależnie od tego co jest realizowane, to są dziedziny w mieście, które są
zaniedbane. Dodał, że Gmina Miejska robi niewiele odnośnie budownictwa
mieszkaniowego, a programy, które były uchwalane nie są realizowane.
Radny poinformował, że chwalimy się odnoszonymi sukcesami więc
dlaczego, skoro Bolesławiec jest najlepszym miastem, corocznie zmniejsza się
liczba mieszkańców.
Radny Jarosław Kowalski poinformował, że na podstawie sprawozdania z
realizacji budżetu można powiedzieć, że budżet 2007 r. przebiegł zgodnie pod
względem formalnoprawnym, merytorycznym, a dokonywane wydatki były
realizowane w sposób gospodarny, celowy oraz skuteczny. Dodał, że w ostatnim
czasie Bolesławiec znalazł się w trójce najlepszych miast. Rosną także wydatki
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inwestycyjne w Bolesławcu. Realizacja budżetu 2007 r., czyli budżetu ponad
100 mln. zł, który kilka lat temu wydawał się niemożliwy do osiągnięcia,
uzyskał wynik dobry. Inwestycje, które zostały zapisane w budżecie w ponad
95% zostały zrealizowane.
Radny Józef Pokładek stwierdził, że budżet został zrealizowany w ponad
95%, czyli został zrealizowany zgodnie z planem i jest to potwierdzone przez
RIO.
Radny Hubert Prabucki dodał, że w trakcie posiedzeń komisji
szczegółowo omówione zostały kwestie dotyczące sprawozdania.
Poinformował, że na pierwszym posiedzeniu radny zadawał pytania dotyczące
sprawozdania przez 40 min. Były to pytania odnoszące się do wykonania
budżetu za 2007 r. w porównaniu z zatwierdzoną uchwałą budżetową na 2007 r.
Radny dodał, że padł zarzut dotyczący promocji miasta oraz polityki małych i
średnich przedsiębiorstw. Odnosząc się do zapisów str. 13 zacytował jeden z
akapitów (pkt. b), dodając, że cyfry w tym punkcie zawarte wskazują na dobre
wyniki ekonomiczne. Radny poinformował także, że Szpital Powiatowy
otrzymał z budżetu miasta w 2007 r. 221 tys. zł., na co składało się umorzenie
zaległego podatku, zakup respiratora, remont okien na oddziale dziecięcym.
Radny Cezariusz Rudyk, odnosząc się do słów radnego Jarosława
Kowalskiego, dodał, że nie mówił o inwestycjach socjalnych, a o inwestycjach
prorozwojowych, natomiast nawiązując do słów radnego Huberta Prabuckiego,
poinformował, że odnosił się do liczb dotyczących wykupu gruntów oraz
stopnia wykorzystania pieniędzy na sprzątanie miasta. Radny zadaje sobie
pytanie, czy pieniądze zostały wydane celowo.
Radny Dominik Chodyra poinformował, że będzie głosował „za”,
przekonany stopniem wykonalności budżetu, który jest wysoki – 95%.
Prezydent Miasta Piotr Roman poprosił Klub Platformy Obywatelskiej,
aby zebrania dotyczące analizy budżetu organizowali przed komisjami, a nie w
trakcie trwania poszczególnych komisji. Poinformował także, że na jednej z
komisji pojawił się zarzut radnej Ireny Dul, że ona nie głosowała za budżetem i
nie będę głosowała za absolutorium. Dodał, że tezę tę można przyjąć w sytuacji,
gdyby radna nie głosowała by za zmianami w budżecie. Stwierdził także, że
jeżeli ktoś głosował wielokrotnie za zmianami, czy to o charakterze
strategicznym, czy finansowym, to nie może dziś podnosić argumentu, że nie
będzie głosował „za”, ponieważ nie głosował za budżetem. Odnośnie słów
radnego Cezariusza Rudyka Prezydent poinformował, że dokumenty, za którymi
głosował radny czyli wieloletni program inwestycyjny, lokalny program
rewitalizacji, strategia rozwoju miasta były przez radnych analizowane i radni za
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nimi głosowali, więc radni, nie znając treści dokumentów, podnosząc rękę,
zgadzali się na treści zawarte w nim. Dodał, że jak mało która gmina
dysponujemy kompletem dokumentów nie tylko wymaganych przez prawo, ale
również dokumentów, które stanowią o głównych kierunkach rozwoju miasta.
Stwierdził, że Prezydent Miasta jest organem wykonawczym, którego
obowiązkiem jest wykonywanie zadań, postulatów oraz celów zapisanych w
uchwałach, a jednymi z najważniejszych uchwał są uchwały dotyczące planów
strategicznych rozwoju miasta.
Odnośnie sprawy związanej z ul. Zgorzelecką Prezydent Miasta
powiedział, że w głosowaniu lutowym ubiegłego roku, wniosek zgłoszony przez
Pana Guzika i Pana Cołokidziego nie spotkał się z głosami sprzeciwu, a
głosowanie przedstawiło się w następujący sposób: 16 głosów „za” i 3 głosy
„wstrzymujące się”.
Odnosząc się do kwestii ul. Jeleniogórskiej Prezydent Miasta
poinformował, że rozmowy z inwestorem rozpoczną się, gdy inwestor
zaproponuje inne rozwiązanie w stosunku do proponowanego, czyli galerii. Na
chwilę obecną inwestor na tym gruncie nie chce budować niczego innego tylko
galerię.
Nawiązując do kwestii placu Popiełuszki, Prezydent Miasta
poinformował, że prace nad planem cały czas trwają, a przyspieszyć ich nie
można, gdyż plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany będzie jesienią,
a prace nad nim rozpoczęły się półtora roku temu. Przypomniał także, że ustawa
o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych uniemożliwia budowę
sklepów powyżej 400m2, a każda próba zbudowania sklepu powyżej tej
wielkości potrzebuje dodatkowo uchwały Rady Miasta, natomiast powyżej
2000m2 wymagana jest uchwała sejmiku.
Poinformował także, że przez 18 lat Prezydenci Miasta starali się o
odzyskanie terenu dworca wschodniego. Dodał jednocześnie, że wielokrotnie na
sesjach radni poruszali kwestię dworca. Priorytetem było niedopuszczenie do
zabudowy tego placu kolejnym hipermarketem oraz doprowadzenie do
odzyskania placu przez gminę. Dodał, że w tym roku zarysowała się możliwość
odkupienia od Polskich Kolei Państwowych placu. Jeżeli taka możliwość pojawi
się, to Prezydent Miasta będzie radnych namawiał do odkupu placu. Prezydent
Miasta dodał, że w sytuacji, gdy pojawi się możliwość odzyskania gruntu o
dużym znaczeniu, to Prezydent zaproponuje, aby na tym gruncie rozpocząć
budowę kompleksu sportowego.
Prezydent Miasta poinformował, że bardzo wiele gmin w Polsce starało
się o specjalną strefę ekonomiczną, lecz mało która gmina strefę otrzymała.
Dodał także, że w mało której gminie w ciągu roku nastąpiło zagospodarowanie
pierwszej działki.
Prezydent Miasta dodał, że zależy mu, aby ludzie w Bolesławcu się
budowali i dlatego podejmowane są wszystkie działania związane z kolejnymi
działkami.
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W przypadku gruntów pod inwestycje zakładano, że np. będą od agencji
nieruchomości rolnej wykupywane grunty pod inwestycje, aby uprościć proces i
stać się partnerem dla inwestora w specjalnej strefie ekonomicznej. Założono, że
z budżetu miasta konieczne będzie wyasygnowanie ogromnych kwot, aby ten
proces uprościć, co się udało. Prezydent Miasta dodał, że grunty te kupi
specjalna strefa ekonomiczna, a miasto nie będzie uczestniczyć w tych
transakcjach i nie będzie angażować swoich środków budżetowych.
Jak informował Prezydent Miasta na utrzymanie czystości miasta
wydatkowano ok. 1,5 mln. zł, przy czym koszt utrzymania 1ha terenów
zielonych 6.712 zł rocznie. Należy, zdaniem Prezydenta Miasta, zadać pytanie
czy kwota, przeznaczona na sprzątanie, w porównaniu z innymi gminami, jest
kwotą dużą czy kwotą małą.
Odnosząc się do kwestii budownictwa mieszkaniowego, Prezydent Miasta
poinformował, że Gmina nie jest jedynym monopolistą. Dodał także, że
program budownictwa mieszkaniowego powinien być rozwijany, lecz w
różnych formach.
Prezydent Miasta poinformował, że radny Dominik Chodyra powiedział o
95% w zakresie wydatków, natomiast dochód wyniósł 101%, stwierdzając, że
planowane dochody zostały przekroczone.
Radna Irena Dul odnośnie słów Prezydenta skierowanych do radnej
stwierdziła, że jej głosowania zarówno na komisjach, jak i sesjach związane ze
zmianami w budżecie czy zmianą WPI wynikają z faktu, iż radna z tymi
zmianami się zgadza.
Radna Ewa Ołenicz-Bernacka stwierdziła, że dla niej budżet to konkretne
działania oraz praca ludzi. W sprawie działań prowadzonych w oświacie to są
one prowadzone, lecz podając przykład sali gimnastycznej przy GS nr 2, radna
stwierdziła, że inwestycja ta jest prowadzona źle. Poruszyła także kwestię placu
przy ul. Zgorzeleckiej. Poinformowała, że w tej sprawie były zadawane pytania
oraz wyrażane były negatywne opinie.

Ad 7.7. Podjecie uchwał:
7.7.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2007 r.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
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W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r. głosowało 13 radnych, 8
radnych głosowało „przeciw”.

Uchwała nr XXII/194/08 – zał. NR 20

7.7.2. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2007 r.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta za 2007 r. głosowało 13 radnych, 8 radnych
głosowało „przeciw”.
Uchwała nr XXII/195/08 – zał. NR 21

Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła przerwę 1315-1330
Po przerwie na obrady sesji nie powrócił radny Józef Burniak i radny Janusz Kozioł

Ad 8. Projekty uchwał Rady Miasta:

8.1. o uchyleniu uchwały Rady Miasta Nr XX/178/08 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na
zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla
Miasta Bolesławiec na lata 2008-2012 – „Optymalizacja systemu
ciepłowniczego Miasta Bolesławiec – objęcie udziałów w ZEC”
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały o uchyleniu uchwały
Rady Miasta Nr XX/178/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2008 r. w
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sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletnim
Programie Inwestycyjnym dla Miasta Bolesławiec na lata 2008-2012 –
„Optymalizacja systemu ciepłowniczego Miasta Bolesławiec – objęcie udziałów
w ZEC” głosowało 19 radnych.
Uchwała Nr XXII/196/08 – zał. NR 22
8.2. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne ujęte
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Miasta Bolesławiec na lata
2008-2012 – „Optymalizacja systemu ciepłowniczego Miasta Bolesławiec –
objęcie udziałów w ZEC”.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu na zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
dla Miasta Bolesławiec na lata 2008-2012 – „Optymalizacja systemu
ciepłowniczego Miasta Bolesławiec – objęcie udziałów w ZEC” głosowało 19
radnych.
Uchwała Nr XXII/197/08 – zał. NR 23

8.3. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2008-2012.

Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 20082012 głosowało 19 radnych.

Uchwała Nr XXII/198/08 – zał. NR 24
8.4. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne ujęte w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Miasta Bolesławiec na lata
2008-2012: „Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową” i „Budowa dróg
dojazdowych do Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej”.
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Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu na zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
dla Miasta Bolesławiec na lata 2008-2012: „Uzbrojenie terenów w sieć
wodociągową” i „Budowa dróg dojazdowych do Bolesławieckiej Strefy
Aktywności Gospodarczej” głosowało 19 radnych.
Uchwała Nr XXII/199/08 – zał. NR 25

8.5. o zmianie uchwały nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26
maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały o zmianie uchwały nr
XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Bolesławiec głosowało 18 radnych, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania.
Uchwała Nr XXII/200/08 – zał. NR 26
8.6. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaliczenia
ulic do kategorii dróg gminnych głosowało 19 radnych.
Uchwała Nr XXII/201/08 – zał. NR 27

8.7. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec

Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
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W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec głosowało 19 radnych.

Uchwała Nr XXII/202/08 – zał. NR 28

8.8. o zmianie uchwały Nr XVII/154/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28
grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania
i rozliczania dotacji przedmiotowych.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały o zmianie uchwały Nr
XVII/154/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych
głosowało 18 radnych, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XXII/203/08 – zał. NR 29

8.9. o zmianie uchwały XXXIV/344/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25
maja 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację
inwestycji pn.: „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”, współfinansowanej z
funduszu Unii Europejskiej Funduszu Spójności (ISPA).

Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały o zmianie uchwały
XXXIV/344/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji pn.: „Oczyszczanie
ścieków w Bolesławcu”, współfinansowanej z funduszu Unii Europejskiej
Funduszu Spójności (ISPA) głosowało 18 radnych, 1 radny nie brał udziału w
głosowaniu.
Uchwała Nr XXII/204/08 – zał. NR 30
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8.10. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów do tego uprawnionych.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego
uprawnionych głosowało 18 radnych, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXII/205/08 – zał. NR 31

8.10a. o zmianie uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr XVI/131/07 z dnia 28
listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów
płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały o zmianie uchwały
Rady Miasta Bolesławiec Nr XVI/131/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek
opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso głosowało 19
radnych.
Uchwała Nr XXII/206/08 – zał. NR 32

8.11. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym.
W głosowaniu „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2008 r. opowiedziało się 19 radnych.
Uchwała Nr XXII/207/08 – zał. NR 33
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Ad 9. Sprawy organizacyjne:
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że uroczysta sesja Rady
Miasta związana z uroczystością ustanowienia Świętej Marii De Mattias
patronką Bolesławca oraz obchodami Dni Miasta odbędzie się 18 maja 2008 r.,
natomiast XXIV sesja Rady Miasta odbędzie się 28 maja 2008 r.
Przewodnicząca Rady Miasta przypomniała o ostatecznym terminie
składania oświadczeń majątkowych, który mija z dniem 30 kwietnia 2008 r.
Przewodnicząca Rady Miasta poprosiła aby trzech radnych zgłosiło się do
pocztu sztandarowego, który weźmie udział w uroczystej Mszy Św. w dniu 3
maja 2008 r. oraz 18 maja 2008 r.
Do pocztu sztandarowego zgłosili się:
1. Jarosław Kowalski,
2. Stanisław Andrusieczko,
3. Paweł Dul.

Radny Mirosław Sakowski poinformował, że na sesji w lutym złożył
interpelację w sprawie placu przy stadionie. Dodał, że nie otrzymał odpowiedzi i
chce ją otrzymać na piśmie.
Radny Bogusław Nowak poinformował, że 11 maja 2008 r. w Berlinie
odbędzie się Karnawał Kultury. Jest to duże święto, które grupuje około 70
krajów, gdzie różne narody w swoich strojach etnicznych czy folklorystycznych
będą reprezentowały kraje. Mamy duży kontakt z organizatorami, lecz wyjazd
tam napotyka na problem, polegający na braku środków finansowych na
autokar. Poprosił o pomoc w znalezieniu środków na sfinansowanie autokaru.
Ad 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
I Z-ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik
6.1.1. dot. bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców w zakresie dostaw energii
elektrycznej – w tym przypadku wszystko sprowadza się do jednego, jeżeli
nastąpi taki kataklizm, który spowodowałby awarię systemu energetycznego
miasta (energia elektryczne) to automatycznie nie będzie wody, gazu, ciepła
podawanego przez ZEC, ponieważ w ZEC istnieją agregaty podtrzymujące
energię, lecz jedynie tymczasowo. Wszystko jest projektowane dla określonych
warunków i dlatego nie ma szans, aby skutecznie przeciwdziałać nagłym
awariom.
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Radny Hubert Prabucki zapytał, czy Szpital Powiatowy i Szpital
Wojewódzki, są wyposażone w agregaty i na jaki okres.
I Z-ca Prezydenta Miasta Wiesław Ogrodnik poinformował, iż kiedyś
szpitale musiały mieć dwa niezależne źródła ciepła. Szpital Wojewódzki ma
ogrzewanie gazowe, a także płacił za gotowość ZEC. W pewnym momencie
ogrzewanie przez ZEC Szpitala Wojewódzkiego zostało wypowiedziane i
trudno jest powiedzieć czy szpitale dysponują dwoma niezależnymi źródłami.
Agregaty prądotwórcze na pewno w szpitalach funkcjonują, lecz jest to
ograniczone czasowo.
6.1.2. dot. pustostanów mieszkaniowych – w Bolesławcu nie ma pustostanów,
chyba, że są wywołane zamierzonymi działaniami władz, czyli sukcesywnym
wysiedlaniem mieszkańców z bloków, które albo nie nadają się do
zamieszkania, albo nie będą mogły nadawać się do zamieszkania. W przypadku
ul. Kościuszki, jak poinformował I Zastępca Prezydenta Miasta, może jest jeden
lub dwa pustostany. Są one remontowane przez MZGM na koszt gminy, a
następnie zasiedlane osobami, które mają prawo do lokali socjalnych. Dodał, że
jest lista 30 lub 33 rodzin oczekujących na mieszkania komunalne, i jeżeli jest
jakieś zadłużenie oraz remont do przeprowadzenia, to do danej grupy rodzin,
wystosowywana jest tym samym oferta kupna.
Przewodnicząca Rady Miasta zapytała o sytuacje tych mieszkań, które są
zamieszkałe przez osobę przebywającą w więzieniu.
Dyrektor MZGM Jarosław Karbowski poinformował, że w sytuacji gdy
jest orzeczona eksmisja z lokalu socjalnego, to gmina musi zapewnić
pomieszczenie tymczasowe, a komornik nie wykona eksmisji dopóki nie wskaże
się pomieszczenia tymczasowego.
6.1.3. dot. kiosku ul. Starzyńskiego i ul. Kosiby – poinformował, że kilka
kiosków ruchu upadło. Właściciel wypowiedział dzierżawę. Dodał, iż wystosują
pismo do właściciela, aby uporządkował to miejsce.
6.2.1 dot. wejścia na wiadukt – poinformował, że pismo zostanie wystosowane
do Polskich Kolei Państwowych.
6.3.1. dot. placu pod dworcem – poinformował, że PKP w tej kwestii już kroki
poczyniło, lecz także wystąpią do odpowiednich służb PKP.
6.4.1. dot. przejść dla pieszych – w sytuacji, gdy temperatura się nie pogorszy,
to wszystkie pasy na drogach miejskich będą wykonane do 15 maja br.,
natomiast na drogach krajowych – pasy malowane będą w okresie letnim. W
przypadku dróg wojewódzkich, o przejęciu których mówił Prezydent, należy
ogłosić przetarg na sprzątanie i remonty tych dróg.
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6.5.1. dot. wybudowania parkingu oraz chodnika na ul. Gałczyńskiego –
poinformował, że kwestie te będą brane pod uwagę, a także remont zaplecz,
remont i budowa nowych dróg oraz remont i budowa nowych chodników.
6.6.2. dot. Straży Miejskiej – została przeprowadzona rozmowa z Komendantem
Straży Miejskiej Emilem Zającem, podczas której sprawę rozwiązano.

II Z-ca Prezydenta Miasta Maciej Małkowski
6.1.1. dot. bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców w zakresie dostaw energii
elektrycznej – poinformował, że Szczecinie brak prądu powoduje paraliż,
natomiast w Bolesławcu sprawa ta kształtuje się inaczej. Dodał, że w Szczecinie
stała się pechowa sytuacja, gdyż przestały działać dwie niezależne linie,
ponieważ były obciążone do maksimum. Miasto Bolesławiec również dysponuje
takimi liniami, które według informacji kierownika obronności i reagowania, w
największym obciążeniu są obciążane w 40%. Poinformował także, że Ratusz
dysponuje dwoma agregatami, natomiast we wszystkich instytucjach w mieście
są 24 agregaty o mocy od 5 do 24 kW. Dodał także, iż przy takiej awarii, jaka
miała miejsce w Szczecinie, to dowodzenie przejmuje powiat, który kieruje
działaniami, a miasto się włącza w te działania. W przypadku dostaw wody, to z
otrzymanych informacji wynika, że PWiK ma agregaty stałe, lecz nie posiada
ich na przepompowni.
6.6.1. dot. Karnawału Kultury w Berlinie – jeżeli chodzi o wspomożenie
wyjazdu do Berlina to w budżecie miasta jest zaplanowana kwota 5 tys. zł na
promocję Gliniady w 2008 r. Poprosił o rozpisanie koncepcji, na czym miałyby
polegać działania promocyjne. Są pieniądze przyznane, lecz aby je przekazać to
urząd musi mieć tytuł do przekazania. W przypadku przejazdu, to zastanowimy
się w jaki sposób pomóc i w jakim zakresie.

Naczelnik Wydziału Komunalnego Grażyna Strzyżewska
6.1.4. dot. wjazdu samochodów do lasu – poinformowała, że na terenie
Bolesławca jest 53ha lasów komunalnych, gdzie główne skupiska lasów to ul.
Piastów, ul. Starzyńskiego, ul. Jeleniogórska, Osiedle Kwiatowe. Jest podpisana
umowa na trzy lata na utrzymanie lasów z firmą Zieleń Plan i zgodnie z tą
umową wydajemy 15 tys. zł rocznie na np. usuwanie wiatrołomów, na usuwanie
uszkodzonych drzew oraz sprzątanie. Dodała, że nie można wjeżdżać do lasów
komunalnych, gdyż są stawiane znaki, takie jak zakaz ruchu, zakaz wjazdu, lecz
w większości przypadków są robione zapory w postaci głazów. Poinformowała,
że zostanie dokonany przegląd wjazdów i zjazdów; w przypadkach, gdy znaków
nie będzie, zostaną zainstalowane.
6.3.2.,6.3.4. dot. skarpy i wysypiska na ul. Kościuszki – w przypadku wysypiska
należy ustalić kto jest właścicielem terenu, gdyż na terenie gminy sprzątanie

25

odbywa się na bieżąco. Może się okazać, że to nie jest teren gminy. Nasyp przy
ul. Kościuszki, po prawej stronie, jest to teren PKP.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta
zamknęła posiedzenie Rady Miasta Bolesławiec.
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk

Protokołowała:

Agnieszka Paraniak-Płócienniczak
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