PROTOKÓŁ NR III/02
III sesji Rady Miejskiej w Bolesławcu, odbytej w dniu 18 grudnia 2002 r. w
Sali Rajców Ratusza – Rynek 41, II p. pod przewodnictwem radnego
Stanisława Małkowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Sesję rozpoczęto o godz. 9.00
Sesję zakończono o godz. 14.00
Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 21 radnych

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Piotr Roman
- Prezydent Miasta
2. Karol Stasik
- Z-ca Prezydenta Miasta
3. Andrzej Chodyra
- Z-ca Prezydenta Miasta
4. Bronisław Grygiel
- Sekretarz Miasta
5. Bożena Szymczak
- Skarbnik Miasta
6. Krystyna Miadziołko
- Radca Prawny Urzędu Miasta
7. Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej i goście III sesji
8. Prasa i Telewizja Lokalna „Azart-Sat” w Bolesławcu

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

Przebieg sesji:
Ad 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad III sesji.
Ustalony porządek obrad III sesji radni otrzymali w zawiadomieniach, w
terminie regulaminowym. Ustalony porządek obrad Przewodniczący Rady
Miejskiej zaproponował uzupełnić o dodatkowy projekt uchwały, a mianowicie:
w punkcie 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej:
6.11. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady
Miejskiej Józefem Burniakiem.
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Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska przyjęła
porządek obrad III sesji, z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, tj. 15 głosami „za”,
przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie III sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad III sesji.
3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu
radnego w okręgu wyborczym nr 2.
3.1. Ślubowanie radnego.
4. Informacje:
4.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym,
4.2. Przewodniczącego Rady Miejskiej o ważniejszych działaniach podjętych w
okresie międzysesyjnym,
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Projekty uchwał Rady Miejskiej:
6.1. w sprawie niewygaszania wydatków zamieszczonych w budżecie miasta na
2002 r.
6.2 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnych
oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych,
6.3 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Prezydentowi Miasta
Bolesławiec,
6.4. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miejskiej,
6.5 w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2003”,
6.6 w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości,
6.7 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do
funduszu poręczeń kredytowych,
6.8 o uchyleniu uchwały nr LII/439/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
dla Miasta Bolesławiec,
6.9 w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki,
6.10. w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z miastem NOGENT - SUR
- MARNE (Francja),
6.11. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady
Miejskiej Józefem Burniakiem.
7. Sprawy organizacyjne i bieżące.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
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Ad 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie obsadzenia wygasłego
mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że stosownie do przepisu
art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm./ - w
przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla
wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców – Rada Miejska,
po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji
uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w
wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa
wybieralności.
Na poprzedniej sesji Rada Miejska stwierdziła wygaśnięcie mandatu
radnego Andrzeja Chodyry w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 13 – zgłoszonej
przez KWW Forum Samorządowe Ziemi Bolesławieckiej. Zgodnie z informacją
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, kolejno największą liczbę głosów z
tej samej listy uzyskał Pan Jarosław Kowalski, który nie utracił prawa
wybieralności.
Projekt uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w
okręgu wyborczym nr 2 - radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zreferował projekt uchwały w
sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 2.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 20 głosami „za” uchwaliła projekt uchwały
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 2.
UCHWAŁA NR III/28/02 - zał. nr 3
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w związku z przyjętą
uchwałą, zgodnie z art. 194 ust. 2 cytowanej ordynacji – kandydat może zrzec
się pierwszeństwa przy obsadzaniu mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy,
który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
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Oświadczenie to powinno być zgłoszone Radzie na piśmie w ciągu trzech
dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mandacie.
O powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował p.
Jarosława Kowalskiego pismem z dnia 11.12.2002 r. W tym również dniu. p.
Jarosław Kowalski oświadczył, że mandat radnego przyjmuje.
Ponieważ Pan Jarosław Kowalski był obecny na sesji – ponownie
zapytany przez Przewodniczącego wobec Rady, czy mandat radnego przyjmuje
odpowiedział, że mandat radnego przyjmuje.
3.1. Ślubowanie radnego.
W związku z oświadczeniem Pana Jarosława Kowalskiego o przyjęciu
mandatu – zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu – radny składa
ślubowanie.
Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu przez
Przewodniczącego roty ślubowania, radny Jarosław Kowalski wypowiada słowo
„ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż
Bóg”.
Przewodniczący poinformował również, że odmowa złożenia ślubowania
oznacza zrzeczenie się mandatu.
Następnie radny Jarosław Kowalski złożył wobec Rady Miejskiej
ślubowanie następującej treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że radny Jarosław Kowalski
dokonał obowiązku złożenia ślubowania i od tej chwili jest uprawniony do
wykonywania uprawnień i zadań prawem przewidzianych dla radnego.
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Ad 4. Informacje:
4.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
Na w/w temat zabrał głos Prezydent Miasta p. Piotr Roman.
INFORMACJA - zał. nr 4
W dyskusji udział wzięli:
1) radna Grażyna Zbieg poruszyła sprawę ogłoszenia konkursu na dyrektora
MZGM i wyraziła zdanie, że w regulaminie konkursu brak jest zapisu dot.
wymagań posiadania licencji zarządcy nieruchomości.
2) radny Józef Burniak - za ile została sprzedana nieruchomość na II Armii
Wojska Polskiego?
3) Prezydent Miasta Piotr Roman odczytał regulamin konkursu na dyrektora
MZGM, dodając, że w tym przypadku prawo nie wymaga, aby kandydat na
dyrektora MZGM musiał posiadać licencję zarządcy nieruchomości.
4) Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami - odpowiadając na pytanie
radnego Józefa Burniaka dot. nieruchomości na II Armii Wojska Polskiego
-cena wywoławcza była to kwota 255 tys. zł, a nieruchomość sprzedana
została za 261 tys. zł.
5) radny Józef Burniak powrócił do sprawy warunków regulaminu konkursu na
dyrektora MZGM;
- zgadzam się z tym, że prawo nie wymaga posiadania takiego uprawnienia, ale
jest to bardzo istotna umiejętność i warto byłoby się zastanowić nad tym, czy
jednak taki warunek nie powinien się znaleźć w regulaminie.
Rada Miejska powyższą informację przyjęła do akceptującej wiadomości.

4.2. Przewodniczącego Rady Miejskiej o ważniejszych działaniach
podjętych w okresie międzysesyjnym.
Powyższą informację przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej, który
poinformował, że:
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- rozpoczęły pracę: Komisja Rewizyjna i Komisja Rozwoju Gospodarczego i
Finansów, które to komisje są na etapie ustalania rocznych planów pracy,
- ustalany jest również roczny, ramowy plan pracy Rady Miejskiej.
Rada Miejska powyższą informację przyjęła do akceptującej wiadomości.
Ad 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Małkowski poinformował, że
zgodnie z § 24 ust. 4 regulaminu Rady Miejskiej interpelacje, zapytania i
wnioski radnych winny być składane na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej
w formie pisemnej.
Następnie głos zabrali:
5.1. radny Eugeniusz Kowalski, radny Leszek Chudzik, radny Andrzej
Czeczutka
5.1.1. czy Prezydent Miasta przewiduje w przyszłorocznym budżecie
oświetlenie ulicy Spacerowej?
5.1.2. czy przewiduje się zbudowanie kanalizacji przy ul. Spacerowej?
5.1.3. czy Prezydent Miasta przewiduje budowę drogi na Zabobrzu?
5.1.4. sprawa noclegowni - czy będzie otwarta całą dobę?
ZAŁĄCZNIK nr 5
5.2. radny Bolesław Nowak - po raz kolejny pozwolę sobie poruszyć nadal nie
rozwiązaną kwestię przyłączenia, do sieci telewizji kablowej, domostw
mieszkańców naszego miasta, zamieszkujących na jego obrzeżach, m.in. na os.
Staszica. Pomimo moich wcześniejszych interwencji w tej sprawie, których
konsekwencją była jedynie obietnica Pana Prezydenta J. Burniaka o
doprowadzeniu łączy, problem ten nadal pozostaje nie rozwiązany. Pragnę
przypomnieć, iż dotarcie z informacjami na temat naszego miasta do osób
zamieszkujących poza centrum, jest szczególnie istotne. Mieszkańcy
wspomnianych terenów kształtują bowiem swoją opinię najczęściej w oparciu o
działania władz miasta dotyczące ich najbliższej okolicy, nie mając
niejednokrotnie świadomości tego, co się dzieje w centrum. Dlatego też to
właśnie w interesie władz miasta powinno leżeć doinformowanie mieszkańców
za pomocą dostępnych środków przekazu. W związku z powyższym ponownie
zwracam się z problemem, licząc na efektywniejszą interwencję obecnego Pana
Prezydenta w tej sprawie.
ZAŁĄCZNIK nr 6
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5.3. radny Alojzy Skóra
5.3.1. czy w planowanym budżecie miasta na 2003 r. przewiduje się dotację na
rehabilitację dla osób niepełnosprawnych oraz zniżkę na dojazdy dla ich
opiekunów?
5.3.2. czy w planach modernizacyjnych instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul.
Kosiby uwzględnia się wymianę rur wodno-kanalizacyjnych z ostatnich
budynków gospodarczych i mieszkalnych (p. Bober i p. Dytko)?
5.3.3. jakie są perspektywy dokończenia modernizacji stadionu MOSiR przy ul.
Spółdzielczej? Głównie chodzi o nową nawierzchnię bieżni z uwzględnieniem
większej ilości torów wraz z wyposażeniem do zawodów i ćwiczeń
lekkoatletycznych?
ZAŁĄCZNIK nr 7
Ad 6. Projekty uchwał Rady Miejskiej.
6.1. w sprawie niewygaszania wydatków zamieszczonych w budżecie miasta
na 2002 r.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Przedmiotowy projekt uchwały zreferowała Skarbnik Miasta p. Bożena
Szymczak.
W dyskusji udział wzięli:
1) radna Grażyna Zbieg - na posiedzeniu poprzedniego Zarządu Miasta, w dniu
14 listopada 2002 r., Zarząd rozpatrywał przeznaczenie środków w wys. 23
tys. zł i wyburzenie budynków w trójkącie ulic: Łokietka - Górne Młyny Zgorzelecka oraz niewygaszania tych środków do 30.04. 2003 r. Brak jest w
projekcie uchwały omówionej przeze mnie sprawy. Czy to zadanie będzie
wykonane?
2) Skarbnik Miasta Bożena Szymczak - zadanie to będzie realizowane w 2003 r.
ze środków Wydziału Gospodarki Gruntami. Jest to zadanie bieżące. Zadanie
nie zostało rozpoczęte, dlatego w projekcie uchwały nie ma na ten temat
zapisu. Jest ono zasadne i zostało uwzględnione w projekcie budżetu miasta
na 2003 r.
3) radny Krzysztof Pieszko Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów poinformował, że Komisja RGiF pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za” uchwaliła projekt uchwały
w sprawie niewygaszania wydatków zamieszczonych w budżecie miasta na
2002 r.
UCHWAŁA NR III/29/02 - zał. nr 8

6.2. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących
radnym oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Przedmiotowy projekt uchwały zreferował Sekretarz Miasta p. Bronisław
Grygiel, który poinformował, że w projekcie uchwały diety dla radnych
utrzymane są na dotychczasowym poziomie, a zmiany dotyczą jedynie
wykreślenia funkcji członków Zarządu Miasta oraz członków komisji spoza
rady. Ponadto dokonano weryfikacji przepisów dyscyplinujących.
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Lesław Śliwko poprosił o sprecyzowanie zapisu „usprawiedliwiony”,
„nieusprawiedliwiony”.
2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Jasiukiewicz wyjaśnił, że
usprawiedliwieniem nieobecności radnego będzie doręczenie druku
zwolnienia lekarskiego L-4, delegacja służbowa oraz każdy wypadek losowy.
3) radna Grażyna Zbieg - wielu z radnych pełni funkcje, np. kierowników - czy
nieobecność z tytułu sprawowania tej funkcji będzie usprawiedliwiona?
4) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Jasiukiewicz - w tamtej kadencji nie
było żadnej taryfy ulgowej.
5) radny Józef Burniak - zapis dot. formy usprawiedliwiania jest nieprecyzyjny i
może doprowadzić do nieporozumień.
6) radny Stanisław Szypulski - jak będzie wyglądać sprawa z nieobecnością
emeryta. Lekarze nie wydają druku L-4, albo leczę się sam. Czy taka
nieobecność będzie usprawiedliwiona?
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7) radny Hubert Prabucki - w projekcie uchwały nie ma zapisanych tych trzech
przypadków, o których mówił radny Jan Jasiukiewicz, ale na sesji obecni są
wszyscy radni i powinni być świadomi, w jakich przypadkach będą
usprawiedliwiani. Proszę o zakończenie dyskusji w tym temacie.
8) Lesław Śliwko wystąpił z wnioskiem o obniżenie diety radnych o 10%.
9) radny Jarosław Kowalski - to może już obniżyć o 50%-60%, a nie dla zasady
tylko 10%?
10) radny Krzysztof Pieszko wystąpił z wnioskiem o przerwę.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.

Rada Miejska większością głosów, wniosek radnego Lesława Śliwko
odrzuciła. „Za” wnioskiem głosowało 6 radnych przy 14 głosach „przeciw” (1
radny nie brał udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że diety radnych nie były od
dwóch lat podnoszone, a ponadto niektórzy radni będą pracować w 2-3
komisjach i ich obciążenie z tego tytułu będzie większe. Oszczędności z tytułu
braku członków Zarządu Miasta oraz członków spoza rady będą wynosić ok.
200 tys. zł.
Rada Miejska większością głosów, tj. 14 głosami „za” przy 6 głosach
„przeciw” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) uchwaliła projekt uchwały w
sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
UCHWAŁA NR III/30/02 - zał. nr 9

6.3. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Prezydentowi Miasta
Bolesławiec.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
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Przedmiotowy projekt uchwały zreferował Sekretarz Miasta p. Bronisław
Grygiel.
W dyskusji udział wzięli:
1) radna Irena Dul w imieniu Klubu Radnych SLD wystąpiła z wnioskiem o
zmniejszenie dodatku specjalnego dla Prezydenta Miasta z 30% na 20%;
- Prezydent Miasta wielokrotnie podkreślał, że ma problemy z budżetem
miasta. Wynagrodzenie Prezydenta winno być przyzwoite i takie jest. Dzisiaj
jest za wcześnie na przyznawanie zasiłku specjalnego, nawet w wys. 30%.
Nie zdążył się jeszcze wykazać, a zadania do wykonania dopiero stoją przed
Panem Prezydentem. Nie mamy żadnej pewności, że zostaną wykonane w
takiej mierze, aby został spełniony słuszny interes mieszkańców naszego
miasta. Jeżeli Prezydent Miasta wykaże się, to sami będziemy wnioskować o
zwiększenie dodatku specjalnego. Uważamy, że dzisiaj jest jeszcze za
wcześnie.
2) Prezydent Miasta Piotr Roman poparł wniosek przedstawiony przez radną
Irenę Dul.
Rada Miejska odrzuciła wniosek Klubu Radnych SLD. „Za” wnioskiem
głosowało 6 radnych przy 14 głosach „przeciw” (1 radny nie brał udziału w
głosowaniu).
Następnie Rada Miejska większością głosów, tj. 14 głosami „za” przy 6
głosach „przeciw” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) uchwaliła projekt
uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego, w kształcie
zaproponowanym w projekcie uchwały.
UCHWAŁA NR III/31/02 - zał. nr 10
6.4. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miejskiej.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby sprawy powołania
składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej oraz sprawy wyboru
przewodniczących Komisji rozpatrzyć łącznie w jednej uchwale, gdyż sprawy te
ściśle się ze sobą wiążą.
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Rada Miejska przyjęła powyższą propozycję.
Rada Miejska, na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej,
większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu)
postanowiła, że w pierwszej kolejności zostaną przegłosowane siedmioosobowe
składy ilościowe komisji, a następnie, po odbytych w przerwie sesji
posiedzeniach
komisji,
zostaną
przegłosowane
kandydatury
na
przewodniczących poszczególnych komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów na
członków Komisji Infrastruktury Miejskiej i Porządku Publicznego.
Radny Zdzisław Abramowicz - w imieniu Klubu „Ziemia Bolesławiecka
2006” - zgłosił następujące osoby na członków Komisji IMiPP:
1) radnego Huberta Prabuckiego,
2) radnego Janusza Kozioła,
3) radnego Krzysztofa Pieszko.
Powyżsi radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji
Infrastruktury Miejskiej i Porządku Publicznego.
Radny Józef Pokładek - w imieniu Klubu Radnych „Forum Samorządowe
Ziemi Bolesławieckiej” - zgłosił następujące osoby na członków Komisji
IMiPP:
1) radnego Jarosława Kowalskiego,
2) radnego Bolesława Nowaka.
Powyżsi radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji
Infrastruktury Miejskiej i Porządku Publicznego.
Radny Józef Burniak - w imieniu Klubu Radnych SLD - zgłosił
następujące osoby na członków Komisji IMiPP:
1) radnego Stanisława Andrusieczko,
2) radną Irenę Dul.
Powyżsi radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji
Infrastruktury Miejskiej i Porządku Publicznego.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) zamknęła listę kandydatów na członków Komisji
Infrastruktury Miejskiej i Porządku Publicznego.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów na
członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Radny Krzysztof Pieszko - w imieniu Klubu „Ziemia Bolesławiecka
2006” - zgłosił następujące osoby na członków Komisji OKiS:
1) radnego Huberta Prabuckiego,
2) radnego Janusza Kozioła.
Powyżsi radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu.
Radny Józef Pokładek - w imieniu Klubu Radnych „Forum Samorządowe
Ziemi Bolesławieckiej” - zgłosił następujące osoby na członków Komisji OKiS:
1) radnego Eugeniusza Kowalskiego,
2) radnego Andrzeja Czeczutkę,
3) radnego Jarosława Kowalskiego.
Powyżsi radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu.
Radny Józef Burniak - w imieniu Klubu Radnych SLD - zgłosił
następujące osoby na członków Komisji OKiS:
1) radną Grażynę Zbieg,
2) radnego Stanisława Szypulskiego.
Powyżsi radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) zamknęła listę kandydatów na członków Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów na
członków Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Radny Józef Pokładek - w imieniu Klubu Radnych „Forum Samorządowe
Ziemi Bolesławieckiej” - zgłosił następujące osoby na członków Komisji ZiPS:
1) radnego Andrzeja Czeczutkę,
2) radnego Alojzego Skórę,
3) radnego Józefa Pokładka.
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Powyżsi radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Radny Krzysztof Pieszko - w imieniu Klubu „Ziemia Bolesławiecka
2006” - zgłosił radnego Andrzeja Żuka, na członka Komisji ZiPS.
Powyższy radny wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Radny Józef Burniak - w imieniu Klubu Radnych SLD - zgłosił
następujące osoby na członków Komisji ZiPS:
1) radnego Stanisława Andrusieczko,
2) radną Irenę Dul,
3) radną Grażynę Zbieg.
Powyżsi radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) zamknęła listę kandydatów na członków Komisji
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) uchwaliła skład Komisji Infrastruktury Miejskiej i
Porządku Publicznego w zaproponowanym składzie.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) uchwaliła skład Komisji Oświaty Kultury i Sportu w
zaproponowanym składzie.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) uchwaliła skład Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w
zaproponowanym składzie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z § 62 ust. 1 i
ust. 3 statutu miasta Bolesławiec - przewodniczącego Komisji wybiera Rada
spośród radnych - na wniosek danej Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 15-minutową przerwę, w trakcie której posiedzenie
odbyły Komisja IMiPP, Komisja OKiS oraz Komisja ZiPS,
a następnie wznowił obrady.
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Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja
Infrastruktury Miejskiej i Porządku Publicznego wystąpiła z wnioskiem o wybór
na Przewodniczącego Komisji IMiPP radnego Huberta Prabuckiego.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) wybrała na Przewodniczącego Komisji IMiPP radnego
Huberta Prabuckiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Jasiukiewicz poinformował, że
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wystąpiła z wnioskiem o wybór na
Przewodniczącego Komisji OKiS radnego Eugeniusza Kowalskiego.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) wybrała na Przewodniczącego Komisji OKiS radnego
Eugeniusza Kowalskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Zdrowia i
Pomocy Społecznej wystąpiła z wnioskiem o wybór na Przewodniczącego
Komisji ZiPS radnego Andrzeja Czeczutka.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) wybrała na Przewodniczącego Komisji ZiPS radnego
Andrzeja Czeczutkę.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zreferował projekt uchwały w
sprawie powołania Komisji stałych Rady Miejskiej w Bolesławcu.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji stałych
Rady Miejskiej w Bolesławcu.
UCHWAŁA NR III/32/02 - zał. nr 11

6.5. w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2003”.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jana
Jasiukiewicza, postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
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Radny Hubert Prabucki poinformował, że Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) uchwaliła projekt uchwały w sprawie „Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście
Bolesławiec na rok 2003”.
UCHWAŁA NR III/33/02 - zał. nr 12

6.6. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnego Józefa Pokładka, postanowiła odstąpić
od referowania projektu uchwały.
Radny Krzysztof Pieszko - Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów poinformował, że Komisja RGiF pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Józef Burniak - przedłożony projekt uchwały ma niewątpliwie ważne
znaczenie. Mam jednak pewne wątpliwości dot. handlu detalicznego i
hurtowego. Z projektu uchwały wynika, że wyraźnie preferujemy duże
organizacje i duże sieci hurtowe. Proponuję, aby monitorować wpływ tego
typu zwolnień od podatku, na poziom zatrudnienia w Bolesławcu. Należy co
roku wracać do tematu, dokonywać jego oceny i przedkładać Radzie
Miejskiej skutki działania uchwały.
2) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik - mamy informacje bieżące, jaki skutek
wywołuje omawiana uchwała. Zostało stworzonych ok. 90 stanowisk pracy a
koszt utworzenia jednego stanowiska wynosił ok. 1000 zł. Już w tej chwili
monitorujemy tę sprawę i będziemy nadal to robić. Jeżeli chodzi o
preferowanie dużych organizacji detalicznych - nie chcieliśmy cofać tego, co
już zostało dane, natomiast nowelizacja dot. tych działalności gospodarczych,
które w sposób zdecydowany powodują zwiększenie stanowisk pracy. W
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Bolesławcu istniało kiedyś bardzo dużo hurtowni, a dzisiaj jest ich niewielka
ilość. Handel hurtowy w Bolesławcu jest zdecydowanie stanowiskotwórczy.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) uchwaliła projekt uchwały w sprawie określenia
zwolnień z podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR III/34/02 - zał. nr 13

6.7. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec
do funduszu poręczeń kredytowych.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Przedmiotowy projekt uchwały zreferował Z-ca Prezydenta Miasta p.
Karol Stasik (zał. nr 13a).
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Krzysztof Pieszko - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów poinformował, że Komisja RGiF pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
2) radny Lesław Śliwko w uzupełnieniu dodał, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, ale
przy jego głosie wstrzymującym się.
3) radny Stanisław Szypulski - poręczenia są pomocą publiczną dla
przedsiębiorców, dlatego uważam, że powinien być dodany § 4 o następującej
treści: „Poręczenia nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002
r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla
przedsiębiorców”.
4) radny Józef Burniak - fundusze poręczeń kredytowych dla lokalnego biznesu
pojawiają się w różnej formie i w różnej postaci. W roku ubiegłym zwróciła
się do nas Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze o
wyasygnowanie środków z budżetu miasta na zasilenie funduszu. Tworzenie
tego typu funduszy, to tak naprawdę, jest to utrata wpływów do budżetu. Kto
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będzie decydować o tym, czy te środki finansowe otrzyma przedsiębiorca z
Bolesławca, czy przedsiębiorca z byłego województwa jeleniogórskiego. W
uzasadnieniu projektu uchwały jest mowa, że nie kierujemy tych środków do
żadnego konkretnego funduszu i że decyzja o objęciu udziałów zostanie
poprzedzona szczegółową analizą konkretnych rozwiązań. Kto będzie tę
szczegółową analizę przeprowadzał i jakie to będą rozwiązania? Czy tworzyć
ponadgminny fundusz poręczeń kredytowych, czy tworzyć fundusz we
własnej gminie i tutaj decydować o tym, kto zostanie wsparty środkami z
tego funduszu?
5) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik - w odpowiedzi na zapytanie radnego
Józefa Burniaka - są dwa rozwiązania; po pierwsze stworzyć na poziomie
subregionu fundusz, w skład którego wejdą podmioty samorządu
terytorialnego. Powstanie spółka z o.o. non profit, która będzie zarządzać
funduszem i podpisze umowę z bankiem prowadzącym fundusz, gdzie bank
będzie prowadzić procedury udzielania kredytów, natomiast sam fundusz
będzie udzielał poręczeń. Druga forma to taka, kiedy nie znajdziemy
odpowiedniego zrozumienia wśród gmin naszego powiatu i wtedy tę kwotę
ulokujemy jako udział naszej gminy w już istniejącym podmiocie. Obydwa
rozwiązania mają plusy i minusy. Jeżeli wchodzimy do dużego funduszu,
wtedy jest mało prawdopodobne, że nasz przedstawiciel będzie w radzie
nadzorczej spółki. Plusem jest to, że duży fundusz dysponuje dużymi
środkami i że wielkość poręczeń jest krotnością, od 3 do 6- krotnej kwoty
funduszu. Cały czas trwają pracę, żeby wypracować odpowiednie
stanowisko. Jaka forma by nie była, to zawsze musi być zgodna z prawem.
6) radny Stanisław Andrusieczko wystąpił z wnioskiem, aby w § 3 projektu
uchwały dopisać następujące zdanie: „Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Bolesławiec, po uzyskaniu akceptacji Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów”.
7) radny Józef Burniak - w § 1 projektu uchwały jest zapis, że „wyraża się zgodę
na przystąpienie Gminy Miejskiej Bolesławiec do funduszu poręczeń
kredytowych”. Można mieć wrażenie, że przystępujemy do konkretnego
funduszu. Natomiast z uzasadnienia wynika, że nie mamy jeszcze wybranego
funduszu. Objęcie konkretnych udziałów powinno wskazywać fundusz, do
którego przystępujemy. Wystarczyłoby zaplanować w budżecie miasta na
2003 r. kwotę 100.000 zł, a kiedy organ wykonawczy uzgodni, do jakiego
funduszu przystępujemy, powrócić do projektu uchwały.
8) radny Józef Pokładek - wniosek radnego Stanisława Andrusieczko nie ma
sensu, bo Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów i tak opiniuje
wszystkie finansowe projekty uchwał.
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9) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik - tutaj chodzi o wyrażenie woli, żeby
utworzyć lub przystąpić do takiego funduszu i przeznaczyć w budżecie
miasta symboliczną kwotę na ten cel i liczę, że w ciągu roku uda się ją
powiększyć. Działamy zgodnie z prawem i na gruncie prawa, więc nie ma
obaw, że te pieniądze, które zostaną zarezerwowane, będą niewłaściwie
wykorzystane.
10) Radca Prawny Krystyna Miadziołko - byłoby wskazane, aby ogłosić
przerwę, żeby zastanowić się nad brzmieniem § 1 projektu uchwały.
Natomiast, jeżeli chodzi o wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, to
należy ostrożnie podchodzić do mieszania dwóch pojęć - roli rady, jako
organu uchwałodawczego i opiniującego oraz roli prezydenta, jako organu
wykonawczego. Zapis ten jest w każdej uchwale, że „wykonanie uchwały
powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec”, natomiast cała procedura
opiniowania itp. jest ustalona przy tworzeniu uchwał.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.

W dalszej części dyskusji udział wzięli:
1) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik poinformował o uzgodnionych
poprawkach dot. zapisów w projekcie uchwały, która to uchwała, po
zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
- § 1 „Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do funduszu
poręczeń kredytowych”,
- § 2 „Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec”,
- § 3 „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”,
- § 4 „Uchwała podlega opublikowaniu na tablicach Rady Miasta i Urzędu
Miasta”.
2) radny Józef Burniak zaproponował zmianę tytułu projektu uchwały, który
otrzymałby brzmienie: „w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy
Miejskiej Bolesławiec do funduszu poręczeń kredytowych”.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) uchwaliła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do funduszu poręczeń kredytowych,
w brzmieniu zaproponowanym przez Z-cę Prezydenta Miasta Karola Stasika
oraz uwzględniając wniosek radnego Józefa Burniaka.
UCHWAŁA NR III/35/02 - zał. nr 14
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6.8. o uchyleniu uchwały nr LII/439/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Przedmiotowy projekt uchwały zreferował Z-ca Prezydenta Miasta p.
Karol Stasik.
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Stanisław Szypulski wystąpił z wnioskiem, aby na dzisiejszej sesji nie
rozpatrywać omawianego projekt uchwały, ponieważ radni nie otrzymali
kompletnych materiałów pomocnych w dyskusji przy projekcie uchwały.
2) radny Hubert Prabucki - czy niepodjęcie projektu uchwały na dzisiejszej sesji
spowoduje wydanie negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie budżetu miasta na 2003 rok?
3) Skarbnik Miasta - tak. Załącznik do projektu uchwały budżetowej na 2003 r.
musi zawierać wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
i dlatego projekt uchwały dot. budżetu miasta na 2003 r. nie może być
skierowany pod obrady Rady oraz do RIO. Wymaga on albo odsunięcia w
czasie, albo podjęcia uchwały omawianej dzisiaj. Proszę, aby nie
wstrzymywać prac nad budżetem miasta na rok 2003 i podjęcia tej uchwały.
4) radny Zdzisław Abramowicz - również pracowałem nad opracowaniem WPI,
a teraz stanąłem przed podjęciem decyzji, czy uchylić uchwałę, czy
doprowadzić do podjęcia uchwały budżetowej na 2003 r.
5) radny Józef Burniak - przygotowanie WPI, to nie jest wynik radosnej
twórczości. To bardzo ścisły instrument, który opracowuje się wg określonych
wzorców. Proces przygotowania WPI był w Bolesławcu bardzo
uspołeczniony. Gwarantuję Państwu, że WPI, który zostanie ponownie
opracowany, będzie bardzo podobny do tego, który jest w tej chwili i
funkcjonuje. Gdybyśmy mówili o korekcie WPI - to co innego. Jeżeli dzisiaj
uchylimy WPI, to będzie trzeba wydać większe pieniądze, niż przy
opracowywaniu go w pierwszej wersji. Dlatego należy się zastanowić, czy nie
lepiej wprowadzić potrzebne korekty, niż uchylać w całości.
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6) radny Krzysztof Pieszko - widzę, że ten program wymaga dyskusji.
Priorytetem natomiast jest dla nas uchwalenie budżetu miasta na 2003 r.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały o uchyleniu uchwały nr LII/439/02 Rady Miejskiej w
Bolesławcu z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję.
Rada Miejska większością głosów, tj. 13 głosami „za”, przy 6 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” (1 radny nie brał udziału w
głosowaniu) uchwaliła projekt uchwały o uchyleniu uchwały nr LII/439/02
Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR III/36/02 - zał. nr 15
6.9. w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta
bezdomnych zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska większością głosów, tj. 19 głosami „za” (2 radnych nie
brało udziału w głosowaniu) uchwaliła projekt uchwały w sprawie zasad i
warunków wyłapywania na terenie miasta bezdomnych zwierząt i zapewnienia
im właściwej opieki.
UCHWAŁA NR III/37/02 - zał. nr 16
6.10. w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z miastem NOGENTSUR-MARNE (Francja).
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
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Rada Miejska, na wniosek radnego Huberta Prabuckiego, odstąpiła od
referowania projektu uchwały.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) uchwaliła projekt uchwały w sprawie nawiązania
partnerskiej współpracy z miastem NOGENT-SUR-MARNE (Francja).
UCHWAŁA NR III/38/02 - zał. nr 17
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.

6.11. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Rady Miejskiej Józefem Burniakiem.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali w dniu sesji przy liście
obecności.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Burmistrza Gminy i
Miasta Nowogrodziec z dnia 09.12.2002 r. skierowane do Przewodniczącego
Rady Miejskiej, dot. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym
J. Burniakiem (zał. nr 18).
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zreferował projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady
Miejskiej Józefem Burniakiem i zaproponował radnemu Józefowi Burniakowi
zabranie głosu w przedmiotowej sprawie.
Radny Józef Burniak oświadczył, że w w/w sprawie nie zabierze głosu.
Rada Miejska większością głosów, tj. 14 głosami „za” przy 4 głosach
„wstrzymujących się” (3 radnych nie brało udziału w głosowaniu, w tym radny
Józef Burniak) uchwaliła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Józefem Burniakiem.
UCHWAŁA NR III/39/02 - zał. nr 19
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Ad 7. Sprawy organizacyjne i bieżące.
7.1. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na ostatniej sesji Rada
Miejska powołała na Sekretarza Miasta Pana Jerzego Zielińskiego, wobec czego
z końcem roku kończy swoją pracę dotychczasowy Sekretarz Miasta Pan
Bronisław Grygiel.
Następnie Sekretarz Miasta Bronisław Grygiel serdecznie podziękował za
wieloletnią współpracę:
- bezpośrednim przełożonym - Prezydentowi Józefowi Królowi, Prezydentowi
Janu Jasiukiewiczowi, Prezydentowi Józefowi Burniakowi oraz obecnemu
Prezydentowi Piotrowi Romanowi,
- radnym Rady Miejskiej I, II, III i IV kadencji oraz przewodniczącym
wszystkich rad, tj. Edwardowi Gałce, Władysławowi Landsbergowi, Hubertowi
Prabuckiemu, Kazimierzowi Sasowi i Stanisławowi Małkowskiemu,
- naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta, a za ich pośrednictwem wszystkim
pracownikom Urzędu Miasta,
- dyrektorom, prezesom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy
Miejskiej Bolesławiec.
Następnie odbyło się wręczenie pamiątkowego albumu oraz kwiatów dla
Pana Sekretarza Miasta Bronisława Grygiela oraz złożenie życzeń od
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta i zastępców Prezydenta,
przewodniczących klubów radnych oraz pozostałych radnych.
7.2. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że planowana jest
ewentualnie sesja na 30.12.2002 r. a na sesję styczniową przewidywane jest
uchwalenie planów pracy komisji stałych oraz Rady Miejskiej.
Rada Miejska przyjęła powyższe do wiadomości.
7.3. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że ukonstytuował się Klub
Radnych „Forum Samorządowego Ziemi Bolesławieckiej” (pismo zał. nr 20).
Przewodniczącym Klubu został radny Józef Pokładek.
Rada Miejska przyjęła powyższe do wiadomości.
7.4. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał o obowiązku składania
oświadczeń majątkowych oraz zdjęć do legitymacji radnych.
Rada Miejska przyjęła powyższe do wiadomości.
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7.5. Dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Pani Jana Trawniczek
poinformowała o imprezie pod nazwą „Gwiazdka Życzliwości”, która się
odbędzie w dniu 21.12.2002 r. o godz. 16.00 na Rynku bolesławieckim.
Rada Miejska przyjęła powyższe do wiadomości.
Ad 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych udzielili:
Prezydent Miasta - Piotr Roman
do pktu 5.2. kwestia przyłączenia do sieci telewizji kablowej domostw
mieszkańców naszego miasta, zamieszkujących na jego obrzeżach, m.in. na os.
Staszica - właścicielem telewizji kablowej jest osoba prywatna, Pan Leszek
Burchardt, z którym dwukrotnie się spotkałem w ciągu pełnienia funkcji
prezydenta. Są zamiary Pana Leszka Burchardta, aby sieć telewizji kablowej
rozciągać na jak największą część miasta. Będziemy się starali, żeby dotrzeć do
tych miejsc. Będziemy starali się, aby i osiedle Staszica, i osiedle Kwiatowe
zostały okablowane. Będą również potrzebne rozmowy z operatorami sieci
telekomunikacyjnych, ponieważ są pewne problemy pomiędzy firmami
DIALOG i TP S.A., jeśli chodzi o wykorzystanie studzienek do poprowadzenia
kabli. Są też inne rozwiązania. Zależy nam bardzo na tym, żeby była
przekazywana rzetelna informacja.
do pktu 5.3.1. czy w planowanym budżecie miasta na 2003 r. przewiduje się
dotację na rehabilitację dla osób niepełnosprawnych oraz zniżkę na dojazdy dla
ich opiekunów - prawie całość zadań związanych z rehabilitacją osób
niepełnosprawnych jest przypisana samorządowi powiatowemu, a nawet
niektóre zadania są przypisane Staroście. W związku z tym interpelacja ta
zostanie przekazana Staroście Bolesławieckiemu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Genowefa Bogaczewicz
do pktu 5.1.1. czy Prezydent Miasta przewiduje w przyszłorocznym budżecie
oświetlenie ulicy Spacerowej - zarządcą drogi jest Zarząd Dróg Powiatowych w
Bolesławcu. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne: „na budowę i utrzymanie
oświetlenia dróg, na które gmina nie jest zarządcą, wojewoda winien zapewnić
środki finansowe”. Od kilku lat zwracamy się z wnioskiem do wojewody o
zapewnienie środków na budowę oświetlenia przy ul. Spacerowej i Śluzowej.
Jednakże odpowiedzi na nasze pisma są negatywne i wobec powyższego, w
projekcie budżetu miasta na 2003 r. nie jest uwzględnione to zadanie.
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Następnie Pani Naczelnik odczytała ostatnią odpowiedź wojewody na
pismo skierowane w tym temacie.
do pktu 5.1.2. czy przewiduje się zbudowanie kanalizacji przy ul. Spacerowej budowa kanalizacji przewidziana jest w programie ISPA. Zgodnie z tym
programem sieci te zostaną wykonane do 2006 r.
do pktu 5.1.3. czy Prezydent Miasta przewiduje budowę drogi na Zabobrzu
-budowa wspomnianej drogi nie jest zaplanowana w projekcie budżetu miasta
na 2003 r., gdyż dotychczas ok. 50 właścicieli budynków mieszkalnych nie
wykonało przyłączy kanalizacyjnych. Spośród tej liczby, co najmniej 7
mieszkańców, będzie zmuszonych do naruszenia nawierzchni jezdni. Przed
przystąpieniem do modernizacji drogi należy opracować projekt budowlany, w
którym należy przewidzieć spadki podłużne, poprzeczne - umożliwiające
odprowadzenie wód deszczowych. Należy także przewidzieć budowę chodnika.
Przed przystąpieniem do tych robót należy wykupić grunt od dotychczasowych
właścicieli.
Z-ca Dyrektora MOPS Lidia Dudek
do pktu 5.1.4. sprawa noclegowni - czy będzie otwarta całą dobę - noclegownia
jest uruchomiona od 1 listopada w godzinach od 19.00-7.00. W czasie mrozu,
już od grudnia, jest czynna od godz. 17.00 do 7.00-8.00. W okresie świątecznym
przewidywane jest otwarcie jej przez całą dobę, dzięki zaangażowaniu
wolontariuszy i pracowników PCK. Istnieje realna szansa na rozwiązanie
sprawy, ponieważ trwają intensywne prace nad otwarciem schroniska. Średnio z
noclegowni korzysta 18 osób co noc.
Dyrektor PWiK Jan Molenda
do pktu 5.3.2. czy w planach modernizacyjnych instalacji wodno-kanalizacyjnej
przy ul. Kosiby uwzględnia się wymianę rur wodno-kanalizacyjnych z ostatnich
budynków gospodarczych i mieszkalnych - przedmiotowe budynki położone są
na najwyższym punkcie ul. Kosiby. Problem z zaopatrzeniem w wodę mają już
od wielu lat. Dopiero w tym roku, kiedy KGHM S.A. wybudował 10 km sieci
wodociągowej, to zaistniała możliwość podłączenia do tej pompowni
omawianych budynków. Opracowaliśmy dokumentację, która wymaga jeszcze
uzgodnienia z Wojewódzką Dyrekcją Dróg. Kiedy otrzymamy pozwolenie, to
przystąpimy do realizacji zadania i ludzie zamieszkujący w tych budynkach
skorzystają na tym, ponieważ będą mieli należyte ciśnienie wody.
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich
Kazimiera Popławska
do pktu 5.3.3. jakie są perspektywy dokończenia modernizacji stadionu MOSiR
przy ul. Spółdzielczej - sprawa trwa od 2001 roku, kiedy to została podpisana
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umowa z Urzędem Kultury Fizycznej i Sportu o współfinansowaniu tej
inwestycji. Pierwsze zadanie to było ogrodzenie zewnętrzne, z kasami i
wejściami, a drugie zadanie, to miały być nowe bieżnie z tartanu i ogrodzenie
wewnętrzne. W 2001 r. zostało zrealizowane pierwsze zadanie. Drugie zadanie,
które miało kosztować 1.160 tys. zł, w tym dotacja 200 tys. zł, decyzją Rady
Miejskiej zostało wykreślone z budżetu miasta, a w związku z tym nie
przystąpiliśmy do modernizacji. Sprawa jest otwarta, jeżeli Rada wyrazi zgodę.
Środki wykreślone z budżetu miasta zostały przeznaczone na oświatę.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska udzielone
odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych uznała za
wyczerpujące.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wszystkim
radnym oraz zaproszonym gościom zdrowych i wesołych Świąt Bożego
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął III sesję Rady Miejskiej w Bolesławcu.
Protokołowała:
Joanna Pawłowska
JP/JP
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