PROTOKÓŁ NR IV/03
IV sesji Rady Miejskiej w Bolesławcu, odbytej w dniu 22 stycznia 2003 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. Cezary Przybylski
- Wicestarosta Powiatu
2. Piotr Roman
- Prezydent Miasta
3. Karol Stasik
- Z-ca Prezydenta Miasta
4. Andrzej Chodyra
- Z-ca Prezydenta Miasta
5. Jerzy Zieliński
- Sekretarz Miasta
6. Bożena Szymczak
- Skarbnik Miasta
7. Tadeusz Grzesik
- Radca Prawny Urzędu Miasta
8. Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej i goście IV sesji
9. 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 IV sesji.
Ustalony porządek obrad IV sesji radni otrzymali w zawiadomieniach, w
terminie regulaminowym. Ustalony porządek obrad Przewodniczący Rady
Miejskiej zaproponował uzupełnić o dodatkowe projekty uchwały, a
mianowicie: w punkcie 8. Projekty uchwał Rady Miejskiej:
8.5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
na 2003 r.,
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8.6. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w
Bolesławcu na 2003 r.
a dotychczasowy punkt 8.5. otrzymał oznaczenie 8.7.
Ponadto w punkcie 9. Sprawy organizacyjne, Przewodniczący Rady
Miejskiej zaproponował dodać podpunkt 9.2. „Apel Rady Miejskiej w
Bolesławcu z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie utrzymania punktu Urzędu
Statystycznego w Bolesławcu”.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska przyjęła
porządek obrad IV sesji, z uwzględnieniem zaproponowanych zmian jednogłośnie, tj. 21 głosami „za”, w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad IV sesji budżetowej.
3. Przyjęcie protokołów II i III sesji.
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. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesjach Rady
Miejskiej odbytych w dniach: 11 grudnia 2002 r. i 18 grudnia 2002 r.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Uchwalenie budżetu miasta na 2003 r.:
7.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
7.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
7.3. odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,
7.4. stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie opinii i wniosków,
7.5. dyskusja i głosowanie poprawek do projektu uchwały,
7.6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po dokonaniu poprawek.
8. Projekty uchwał Rady Miejskiej:
8.1. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „II
etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla
regionu środkowego prawobrzeża Nysy Łużyckiej z lokalizacją w
Trzebieniu k/Bolesławca – stacja segregacji odpadów komunalnych i nowa
kwatera wysypiska”,
8.2. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację inwestycji p.n.:
„Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu”,
8.3. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedmiotowych,
8.4. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na okres 2003 r.,
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8.5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
na 2003 r.,
8.6. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w
Bolesławcu na 2003 r.
8.7. o zmianie uchwały nr IX/64/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 27
kwietnia 1999 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych,
orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników
samorządowych gminy miejskiej m. Bolesławiec.
9. Sprawy organizacyjne
9.1. rozpatrzenie skargi Państwa Krystyny i Stanisława Zielińskich z dnia 10
września 2002 r. na były Zarząd Miasta, dotyczącej odmowy sprzedaży
przez gminę miejską budynku mieszkalnego, położonego przy ul.
Bohaterów Getta 2:
a) wprowadzenie do dyskusji,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
9.2. „Apel Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 22 stycznia 2003 r. w
sprawie utrzymania punktu Urzędu Statystycznego w Bolesławcu”.
9.3. informacje bieżące dla Rady Miejskiej.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Ad 3. Przyjęcie protokołu II i III sesji Rady Miejskiej.
Zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej protokół:
- II sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 11 grudnia 2002 r. oraz
- III sesji, odbytej w dniu 18 grudnia 2002 r.
były wyłożone do wglądu w Referacie Organów Gminy Miejskiej – oraz w
czasie sesji.
Powyższy protokół – Rada Miejska przyjęła bez zmian i poprawek.
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 3
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W dyskusji udział wzięli:
1) radny Stanisław Szypulski - informacja Pana Prezydenta podawana w takiej
formie, w jakiej przedstawił, jest nieczytelna. Wnioskuję, aby informację tą
przedstawiać na piśmie, żeby można przygotować pytania.
2) radny Józef Burniak - sprawa przeznaczenia do przetargu budynku przy ul.
Widok 6 - proszę o poszerzenie tej informacji, ponieważ Zarząd Miasta III
kadencji przewidywał, że budynek ten zostanie przeznaczony do remontu i
powstanie sześć mieszkań. Wstępna koszt remontu tego budynku był
oceniony na 200 tys. zł. Teraz nastąpiła zmiana decyzji i budynek zostanie
sprzedany. Proszę o rozważenie tej kwestii, ponieważ jednym z
podstawowych zadań gminy miejskiej jest zaspakajanie potrzeb
mieszkaniowych mieszkańców. Stąd też, przeznaczenie budynku do
sprzedaży równa się z bezpowrotnym utraceniem możliwości zabezpieczenia
potrzeb mieszkaniowych,
- proszę również o podanie składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- sprawa przeznaczenia do wynajęcia dla ośmiu podmiotów lokale przy ul.
Wróblewskiego - o które konkretnie chodzi lokale? Co spowodowało zmianę
decyzji? Jeżeli zostały przeznaczone te obiekty do przetargu, to jakie stawki
zostały zaproponowane na wynajem tych pomieszczeń?
- proszę o wyjaśnienie sprawy oświetlenia na ul. Śluzowej.
3) Prezydent Miasta Piotr Roman
- jeżeli chodzi o skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych to liczy ona 8 członków, w skład komisji wchodzą następujące
osoby: Z-ca Prezydenta Miasta Andrzej Chodyra, Pani Maria Barbara
Wojciechowska, ꗬÁ 䀵 Е4ደ¿44444 鱺
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do sprzedaży. Byliśmy w tym budynku i dokładnie oglądnęliśmy go. Nasza
refleksja jest negatywna. Koszty, które zostałyby poniesione na remont tego
budynku znacznie przekroczyły kwotę, o której mówił radny Józef Burniak.
Jest tam fatalny stan dachu, który to dach nie został uwzględniony w
kosztorysie. Taniej jest wybudować nowy budynek. Cena wywoławcza
budynku na ul. Widok 6 to kwota 355 tys. zł. Myślę, że taką cenę uzyskamy.
Sumując kwotę uzyskaną ze sprzedaży i kwotę, jaką trzeba by było wydać na
remont, to można wybudować jeden budynek socjalny na kilkanaście
mieszkań. Remont budynku jest nieuzasadniony. Podobne wrażenie mamy, co
do remontu budynku przy ul. Cichej,
- oświetlenie przy ul. Śluzowej - Pan radny Józef Burniak, jeszcze jako
Prezydent, występował również do Wojewody o środki na oświetlenie. Na
poprzedniej sesji Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawiała
pismo skierowane do Wojewody Dolnośląskiego oraz negatywną odpowiedź
Wojewody w tej sprawie. Wojewoda dał jednocześnie nadzieję, że przy
ostatecznym podziale kwot budżetowych, którymi dysponuje, powróci do
sprawy. Jeśli chodzi o celować zadania, to nie ulega wątpliwości, że jeśli od
Wojewody środków nie otrzymamy, to należałoby się zastanowić nad wspólną
inwestycją. Jesteśmy w trakcie rozmów przejęcia od Powiatu
Bolesławieckiego dróg powiatowych w mieście, razem z kwotą subwencji,
- lokale na ul. Wróblewskiego - dokładnie nie wiem, gdzie znajdują się te
lokale. Są to baraki, które nie znalazły się w planie rozbiórek. Umowa
dzierżawy podpisana jest do końca roku,
- sprawa przedstawiania informacji Prezydenta Miasta na piśmie - radny
Stanisław Szypulski proponuje wprowadzenie nowej jakości, ponieważ do tej
pory radni nie otrzymywali sprawozdania na piśmie. Jeśli będzie taka
potrzeba, to wspólnie z radcą prawnym zastanowimy się, w jaki sposób
informować Państwa.
4) radny Józef Burniak - czy w związku z przeznaczeniem budynku przy ul.
Widok do sprzedaży działka, na której się ten budynek znajduje, również jest
w całości przeznaczona do sprzedaży? Czy z tej działki będzie wydzielona
część działki przeznaczona pod budownictwo?
5) Prezydent Miasta Piotr Roman - działka będzie cała sprzedana.
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Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada informację nie w
pełni przyjęła do akceptującej wiadomości.
4.2. Przewodniczącego Rady Miejskiej o ważniejszych działaniach
podjętych w okresie międzysesyjnym.
Powyższą informację przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej, który
poinformował:
1) o odbytych posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej oraz o spotkaniach
koalicyjnych,
2) o przygotowanym projekcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej, który
został skorelowanych z projektami planów pracy komisji stałych Rady
Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej,
3) o inicjatywie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej - sprawa stanie na
sesji najprawdopodobniej w m-cu maju br.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada informację nie w
pełni przyjęła do akceptującej wiadomości.
Ad 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na
sesjach Rady Miejskiej odbytych w dniach: 11 grudnia 2002 r. i 18
grudnia 2002 r.
Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją, w
terminie regulaminowym.
W/w sprawozdanie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie, tj. 21 głosami
„za” do akceptującej wiadomości.
SPRAWOZDANIE - zał. nr 4
Do pktu 6. 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:
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6.1. radny Jan Paździora - w związku z oświadczeniem p. Kazimierza Sasa Przewodniczącego Rady Miejskiej III kadencji (oświadczenie w
załączeniu) mam następujące pytania:
6.1.1. do Prezydenta Miasta - dlaczego Pan Prezydent przedstawia fakty
rozmijające się z prawdą?
6.1.2. do przedstawiciela Telewizji Lokalnej „Azart-Sat” - dlaczego wbrew
prawu nie zamieściła stosownego sprostowania?
ZAŁĄCZNIK nr 5
6.2. radny Józef Burniak - proszę o odpowiedź na następujące pytania:
6.2.1. czy w związku z odmową obniżki czynszu dla Rady Powiatowej SLD,
czynsz w tej samej wysokości, zgodny z uchwałą Rady Miejskiej, będą
płaciły wszystkie podmioty zaliczane do tej kategorii? Jaki czynsz będzie
płaciło Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze, skoro prowadzi
działalność gospodarczą i podnajmuje pomieszczenia?
6.2.2. jaką politykę zatrudnienia będzie prowadzić Pan Prezydent w Urzędzie
Miasta, skoro planuje zmniejszenie zatrudnienia o 5 osób? Przy okazji nieprawdą jest, że zatrudnienie w Urzędzie w roku 1999 wynosiło 89
osób, gdyż faktycznie wynosiło 97 osób (patrz budżet miasta na rok
1999). Nieprawdą jest też, że zatrudnienie było zwiększane celem
zatrudnienia rodzin prominentów SLD. Są to stwierdzenia gołosłowne,
nie mające pokrycia w faktach.
ZAŁĄCZNIK nr 6
6.3. radny Eugeniusz Kowalski, radny Leszek Chudzik, radny Andrzej
Czeczutka:
6.3.1. kiedy Prezydent przewiduje budowę chodników przy ul. Ceramicznej (od
strony Bolesławic)?,
6.3.2. czy istnieje możliwość doprowadzenia dwóch punktów świetlnych przy
ul. Ceramicznej 6?
6.3.3. kiedy zostanie wykonane oświetlenie przy ulicy Morelowej?
6.3.4. czy istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej rodzin
mieszkających przy ul. Ceramicznej (rodziny: Żądło, Rudkowscy,
Fiałkowscy, Szymonik, Jaśkiewicz, Kunecki)?
ZAŁĄCZNIK nr 7
6.4. radna Grażyna Zbieg - proszę o usprawnienie wyjazdu z os. Kwiatowego,
Przylesie aż do ul. II Armii Wojska Polskiego.

7

ZAŁĄCZNIK nr 8
6.5. radny Bolesław Nowak - zwracam się z zapytaniem o termin umieszczenia
tablic informujących o nazwach ulic na osiedlach poza centrum miasta,
m.in. na os. Staszica oraz os. Kwiatowym. Zakładam, że wspomniane
przeze mnie obszary naszego miasta nie zostaną potraktowane odmiennie
od centrum miasta i w najbliższym czasie tablice informujące o nazwach
ulic zostaną zainstalowane zarówno na osiedlu Staszica, jak i na osiedlu
Kwiatowym. Chciałbym zwrócić uwagę Pana Prezydenta na fakt, iż o wiele
częściej osoby przyjezdne mają problemy z odnalezieniem poszukiwanych
przez siebie ulic na obrzeżach miasta.
ZAŁĄCZNIK nr 9
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 15 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.

Ad 7. Uchwalenie budżetu miasta na 2003 r.
7.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
Projekt uchwały budżetowej wraz z zarządzeniem Prezydenta Miasta
radni otrzymali przed sesją, w miesiącu grudniu br. w terminie regulaminowym.
Radni otrzymali również autopoprawkę Prezydenta Miasta do projektu
budżetu miasta na 2003 r. (zał. nr 10, 11).
Rada Miejska, na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej,
jednogłośnie, tj. 21 głosami „za” postanowiła odstąpić od odczytywania
projektu uchwały budżetowej.
Następnie Skarbnik Miasta Bożena Szymczak zreferowała projekt
budżetu miasta na 2003 r. oraz autopoprawkę Prezydenta Miasta w tej sprawie
(Zarządzenie nr 5/03 Prezydenta Miasta).
7.2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej radni otrzymali z materiałami na
sesję w terminie regulaminowym (zał. nr 12).
Powyższą opinię zaprezentowała Skarbnik Miasta Bożena Szymczak.
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Rada Miejska przyjęła powyższą opinię do wiadomości.
7.3. Oczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał następujące opinie:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów (zał. nr 13),
2) Komisji Infrastruktury Miejskiej i Porządku Publicznego (zał. nr 14),
3) Komisji Oświaty Kultury i Sportu (zał. nr 15),
4) Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej (zał. nr 16).
Rada Miejska przyjęła powyższe opinie do wiadomości.
7.4. Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie opinii Komisji.
Następnie Prezydent Miasta odczytał wniosek Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu do projektu budżetu miasta na 2003 r., który został przegłosowany na
komisji:
„w sprawie rezygnacji z zadania opracowania dokumentacji sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu w wysokości 100.000 zł i
przeniesienia tej kwoty do rozdziału 80101 pt. Szkoły Podstawowe na
urządzenie sali komputerowej w SP nr 5 w Bolesławcu”.
7.5. Dyskusja i głosowanie poprawek do projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
1) Skarbnik Miasta Bożena Szymczak poinformowała, że w projekcie budżetu
miasta na 2003 r., który to projekt otrzymali radni w miesiącu grudniu 2002
r., nie zostały jeszcze ujęte autopoprawki Prezydenta Miasta. Dopiero po
uchwaleniu przez radnych zmiany te zostaną wprowadzone i wszyscy radni
otrzymają jednolity tekst budżetu miasta na 2003 rok.
2) radny Jan Paździora
- dot. Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy w założeniach budżetu nie ma wydatków majątkowych. Otrzymałem
odpowiedź od Prezydenta Miasta, że zostanie dokonany zakup trzech
autobusów z funduszu amortyzacyjnego spółki. Czy rzeczywiście MZK Sp. z
o.o. ma zgromadzone środki i jest możliwość zakupienia trzech autobusów?
Był program przyjęty przez poprzedni Zarząd Miasta w sprawie wymiany
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taboru w MZK Sp. z o.o. Spółka ta posiada 31 jednostek a wymieniono do tej
pory 7, więc pozostaje 24. W programie, o którym wspomniałem mówiło się,
że rocznie będzie wymieniane od 6-7 autobusów. Jakie są przesłanki, że
Prezydent Miasta nie realizuje programu w tym zakresie?
- dot. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 Towarzystwa
Budownictwa Społecznego - jeżeli w tej chwili nie mamy środków na ten cel,
to mam obawę, że nie będzie realizowany program TBS i nie będą budowane
kolejne budynki.
3) Skarbnik Miasta Bożena Szymczak
- jeżeli chodzi o środki na amortyzację, to przedłożone materiały dot. 2003 r.,
które są w wydziale Gospodarki Komunalnej zakładają, że w roku 2003 odpis
amortyzacyjny MZG Sp. z o.o. będzie 1.010 mln zł i wystarczy na zakup
trzech autobusów. Programu, o którym mówił radny Jan Paździora Rada
Miejska nie przyjmowała.
- sprawa TBS Sp. z o.o. - zmienił się sposób realizacji inwestycji. Nie ma
możliwości wcześniejszego rozpoczynania robót, tak jak to było przy
pierwszym i drugim budynku. Realizacja została wyhamowana. Gmina w
2002 r. przekazała kwotę na realizację trzeciego budynku, który będzie
realizowany w 2003 r. W programie dot. TBS Sp. z o.o. nie została zapisana
kwota na utrzymanie Spółki. Po rozliczeniu roku 2002 w związku z
planowaną nadwyżką budżetową, będzie można przeznaczyć środki na
utrzymanie administracyjne TBS Sp. z o.o.
4) radny Józef Burniak - proszę Pana Prezydenta o odpowiedź, jak widzi Pan
prowadzenie polityki w stosunku do MZK Sp. z o.o. W roku 2002 r. dopłata do
jednego wozokilometra wynosiła 2,31 zł. Taka dopłata nie gwarantowała, żeby
MZK mógł osiągnąć pozytywny wynik finansowy oraz osiągnąć amortyzację.
W trakcie roku była zwiększona dopłata do jednego wozokilometra o 0,66 zł.
Dopiero przy tej stawce jest zagwarantowane, że odpis amortyzacyjny będzie
rzeczywistym środkiem finansowym. W projekcie budżetu jest zapisana kwota
2.748 tys. zł przy przejechaniu 1066 tys. wozokilometrów, co daje 2,577 zł
dopłaty do jednego wozokilomtra. Kwota ta nie gwarantuje ani dodatniego
wyniku finansowego tej Spółki, ani zgromadzenia odpisu amortyzacyjnego.
Nie ma programu przyjętego przez Radę Miejską, ale jest program przyjęty
przez zgromadzenie wspólników MZK Sp. z o.o.,
- w projekcie budżetu miasta na 2003 r. jest zapis o zakupie samochodu
służbowego. Proszę o sprecyzowanie, o jaki samochód chodzi. Zakup jest
konieczny i niezbędny,
- w załączniku nr 17 do projektu budżetu w pozostałej działalności jest zapisane
zadanie - opracowanie koncepcji monitoringu miasta na kwotę 65 tys. zł. jeżeli chodzi o samo już zrealizowanie zadania, to proszę o zmianę zapisu,
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ponieważ odczytując zapis ten ma się wrażenie, że 66 tys. zł przeznacza się na
sam plan,
- sprawa remontu nawierzchni ul. Konradowskiej - nawierzchnia ta musi być
wykonana, ale z tego, co wiem to tam będą wykonywane zadania w ramach
ISPA,
- na ostatniej Komisji Zdrowia Powiatu Bolesławieckiego Pan Starosta
poinformował, że Gmina Miejska Bolesławiec szykuje kwotę 8 mln zł na
pomoc dla Szpitala. Proszę o potwierdzenie, bądź zdementowanie tej
wypowiedzi. Nigdzie w budżecie miasta nie ma zapisu na ten temat,
- proszę również o rozstrzygnięcie wątpliwości dot. przedszkoli - koszt
utrzymania jednego dziecka w przedszkolu znacznie wzrośnie. Rada Miejska
musi zadecydować w tej materii. Wiemy, że liczba dzieci w przedszkolach
będzie malała. Wiemy również, że klasy zerowe z przedszkoli zostaną
przeniesione do szkół, chociaż są w tym zakresie jeszcze wątpliwości. Rada
Miejska III kadencji podjęła uchwałę, w której była mowa o przeniesieniu
niektórych przedszkoli do innych obiektów. Tak stało się z MPP nr 3 i
przewidziane przeniesienie MPP nr 1. Na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
padła informacja, że „obroniliśmy dwa przedszkola i że MPP nr 1 nie będzie
przenoszone do Szkoły Podstawowej nr 1”. Jeżeli chcemy utrzymać
przedszkola na odpowiednim poziomie i jeżeli chcemy racjonalnie wydawać
środki z budżetu miasta, to musimy podejmować trudne decyzje, polegające na
przenoszeniu przedszkoli do innych budynków, po to, żeby zmniejszyć ich
koszty,
- jaką rolę spełnia MZK Sp. z o.o. w naszym mieście, nikogo nie trzeba
przekonywać. Jeżeli wiemy, że będziemy mieli nadwyżkę budżetową i jeżeli
będę słyszał z ust Pana Prezydenta zapewnienie, że w ramach podziału
nadwyżki budżetowej przewidziane będą środki na zakup taboru w MZK - to
dla mnie będzie to wyjaśnienie wystarczające.
5) Z-ca Prezydenta Miasta Andrzej Chodyra
- w 1999 roku dokonano komercjalizacji Komunikacji Miejskiej i utworzono
spółkę prawa handlowego. Z założenia Spółka ta jest nastawiona na osiąganie
zysku. Dzisiaj nie możemy twierdzić, wprost, że jeżeli nie dofinansujemy
Spółki to będzie miała problemy. W pewnym sensie kontynuujemy politykę,
za którą nie możemy brać pełnej odpowiedzialności. Uznaliśmy, że w
tegorocznym budżecie, na tym etapie uchwalania budżetu, tak problem ten
rozwiążemy, co nie oznacza, że na bieżąco nie będziemy monitorować
sytuacji. Będziemy wspierać przedsiębiorstwo, mając na uwadze istotny
charakter społeczny. Trwają prace nad analizą sytuacji min. w MZK Sp. z o.o.
i jeżeli będziemy mieli określoną koncepcję rozwiązania tego problemu, tak
żeby nie obciążać nadmiernie budżetu, wówczas przedstawimy ją Radzie
Miejskiej.
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6) radny Józef Burniak - jeżeli nie dzisiaj przy uchwalaniu budżetu miasta, to
kiedy mamy rozmawiać o spółkach gminy miejskiej, które stanowią jej
nieodłączny majątek. Dzisiaj mam wątpliwości, czy przekształcenie zakładu w
spółkę było dobrym pomysłem. Spółka prawa handlowego ma obowiązek
wypracowania zysku, natomiast Miejski Zakład Komunikacji spełnia zupełnie
inne zadania i cele.
7) Z-ca Prezydenta Miasta Andrzej Chodyra - intencją komercjalizacji jest
prywatyzacja. Podczas minionej kadencji nic w tym zakresie się nie
wydarzyło, dlatego przejęliśmy pewien bagaż.
8) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik - stan ul. Konradowskiej jest tragiczny,
zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tam mieszkających. Z tego też powodu
zostało zaproponowane to zadanie. Równocześnie informuję, że nie będzie to
kolidowało z realizacją programu ISPA, ponieważ kanalizacja będzie
przechodziła obok tej ulicy.
9) Prezydent Miasta Piotr Roman
- sprawa zakupu samochodu służbowego - jest to normalna wymiana
samochodu. Samochód, który ma być zakupiony ma mieć charakter osobowodostawczy. Również jeden z samochodów, polonez albo DAEWOO Espero
zostanie sprzedany,
- sprawa przeznaczenia 8 mln zł dla Szpitala - jeżeli w ten sposób zostało
powiedziane, to było to zwykłe nieporozumienie. Trwają rozmowy dot.
koncepcji uratowania Szpitala w Bolesławcu. Jest w tej chwili nowy dyrektor,
który ma przedstawić koncepcję, która zmierzałaby do restrukturyzacji
Szpitala. Jest również koncepcja przekształcenia szpitala w spółkę
komunalną, która również będzie rozważana. Jeżeli się taka koncepcja pojawi,
to przedstawimy ja na sesji Rady Miejskiej. Czekamy również na
przedstawienie programu przez nowego Ministra Zdrowia,
- sprawa przedszkoli - nie jest tak, że dzieci z zerówek przejdą do szkół
podstawowych, ponieważ zalecenia Ministerstwa Edukacji są takie, aby
zerówki znajdowały się w opiekach przedszkolnych. Nie sądzę, żeby Pan
Naczelnik powiedział, że „obroniliśmy dwa przedszkola”, natomiast sens tego
jest taki, że my nie zdecydowaliśmy się na podjęcie decyzji dot. przeniesienia
przedszkola do Szkoły Podstawowej nr 1 i nie dlatego, że boimy się
podejmowania trudnych decyzji, tylko dlatego, że nie chcemy podejmować
decyzji nieracjonalnych. Z punktu widzenia systemu wychowawczego i dobra
dziecka, umieszczanie dzieci w wieku przedszkolnym w budynkach szkoły
podstawowej, gdzie istnieje totalny reżim funkcjonowania tych szkół, kłóci
się kompletnie z założeniami reformy edukacji,
- przy okazji chcę powiedzieć, że jeżeli analizy, które zostaną przez nas
przeprowadzone potwierdzą konieczność zakupu autobusów, to postaramy się
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żeby z nadwyżki finansowej sfinansować zakup autobusów. Zgromadzenie
Wspólników MZK Sp. z o.o. nie może mówić o zakupie autobusów z innych
środków niż środki własne firmy.
10) radny Józef Burniak w Dziale 801 Oświata i wychowanie jest zapis –
„termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i adaptacja skrzydła na
potrzeby przedszkola” – jeżeli przedszkole nie będzie przenoszone, to należy
skreślić to zadanie.
11) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik – przyjęte zostało 65 tys. zł na
koncepcję i projekt, jeżeli się okaże, że jest to za duża kwota, to będą
oszczędności i kwota ta zostanie wykorzystana na realizację tego projektu. W
zakresie termomodernizacji nakłady, które są ujęte dot. tylko zadania
polegającego na izolacji zewnętrznej budynku oraz na wymianie centralnego
ogrzewania. Natomiast, co do adaptacji skrzydła na przedszkole, to w tym
zakresie zadanie zostanie wykreślone w tytule zadania. W zakresie realizacji
będzie konieczność dofinansowania projektu.
12) radny Józef Burniak – sprawa monitoringu – kwota 65 tys. zł tylko na
koncepcję i projekt, jest zdecydowanie za wysoka. Wobec powyższego moje
działania zmierzały do tego, żeby ten zapis nie mówił tylko o projekcie, tylko
postulowałem, aby zapisać „opracowanie projektu i wykonanie ”.
13) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik – zakres tego zadania będzie określony
w koncepcji. Zarówno wydatki na projekt jak i na wykonanie będą
uzależnione od koncepcji. Na tym etapie naszej wiedzy nie jesteśmy w stanie
precyzyjnie to określić.
14) radna Grażyna Zbieg – uważam, że dochody gminy są w projekcie budżetu
miasta zaniżone, o co najmniej 1 mln zł. Gdyby Pan bardziej przeanalizował
materiały planistyczne przygotowane przez Zarząd Miasta III kadencji, to
dzisiaj byłoby więcej zapisane po stronie wydatków. Chodzi m.in. o takie
wydatki jak: na MZGM. Ile dzisiaj mamy na remonty? Jakie mamy potrzeby?
Mamy stare zasoby komunalne, które stale wymagają remontów. Mieszkają w
nich ludzie najbiedniejsi, których nie stać na wykupienie mieszkań. Stan
budynków zagraża dzisiaj bezpieczeństwu mieszkańców. Są stare instalacje
gazowe, elektryczne, wodociągowe i zniszczone dachy. Jak będziemy dbać o
bezpieczeństwo tych mieszkańców, skoro dzisiaj na remonty przeznaczamy o
400 tys. zł mniej, na inwestycje ponad 1 mln zł mniej? Proszę jeszcze raz
przeanalizować dochody,
- sprawa przedszkoli – proszę zobaczyć jak rosną tam wydatki. Dzisiaj
Prezydent mówi, że nie ma koncepcji, co mamy zrobić z tymi przedszkolami.
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15) Skarbnik Miasta Bożena Szymczak – jeżeli chodzi o przedszkola to jest to
sprawa ostrożnościowa i tak proszę do tego podchodzić, ponieważ
sześciolatki zostaną objęte obowiązkową opieką przedszkolną. Jest jeszcze
trochę czasu, kiedy Ministerstwo Edukacji określi się w tym temacie. Dopiero
wtedy będzie możliwość racjonalnego podejścia do tematu,
- sprawa MZGM – środki, które zostały zaplanowane w roku 2002 były o 400
tys. zł wyższe. Dotacja do MZGM nie została w planowanej wysokości
przekazana, ze względu na to, że rozliczenie roku 2001 wykazało nadwyżkę
środków obrotowych w MZGM w wys. 400 tys. zł. W związku z powyższym
dotacja nie została do MZGM przekazana. Jeżeli chodzi o inwestycje, to
środki są o 500 tys. niższe.
16) radny Lesław Śliwko – nie zostały przeznaczone żadne środki w projekcie
budżetu miasta na 2003 r. na rzecz ZEC Sp. z o.o. Stawiam wniosek, aby
przeanalizować sprawę powtórnie i przeznaczyć środki na rzecz ZEC Sp. z
o.o.
17) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik – w czasie poprzedniej kadencji były
mocno zaawansowane rozmowy dot. dekapitalizowania ZEC Sp. z o.o. z
WFOŚ. Rozmowy te są nadal kontynuowane. Jesteśmy umówieniu w piątek
na rozmowę w tej sprawie. Mam nadzieję, że w tym roku dojdzie do
dekapitalizowania firmy oraz jej rozwój. Gdyby były jakieś problemy, wtedy
ze środków budżetu miasta będziemy spółkę wspomagać.
18) radna Irena Dul – w imieniu Związku Bezrobotnych Powiatu
Bolesławieckiego, którego jestem przewodniczącą, mam do Pana Prezydenta
pytanie – czy nasz związek, który ma organizować wypoczynek letni dla
dzieci rodzin bezrobotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej i
bytowej, jest przewidziane dotowanie na rok 2003? Cieszy nas, że Pan
prezydent uznaje ten cel i poparł naszą inicjatywę na komisji, ale nie
chciałabym, aby samo wsparcie polegało na dobrym słowie. Dotowane są
inne stowarzyszenia, dlatego chcę, aby Pan Prezydent dał jednoznaczną
odpowiedź.
19) Prezydent Miasta Piotr Roman – pytanie dotyczyło organizowania
wypoczynku letniego i sposobu jego finansowania – należy uzyskać pełną
informację, w jaki sposób są finansowane stowarzyszenia w naszym mieście
i na jakie cele przeznaczane są środki. Związek bezrobotnych zostanie
potraktowany, jak każdy inne stowarzyszenie, które wystąpi o organizację
wypoczynku letniego. Nie zgodzę się na to, aby organizować wypoczynek
wakacyjny w grupie osób, które to będą tylko i wyłącznie dziećmi osób
bezrobotnych. Takie postępowanie jest wysoko niewychowawcze i nie
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powoduje niczego dobrego. Zapewniam Panią radną, że dzieci ze środowisk
biednych, ze środowisk, które nie radzą sobie w życiu, będą miały
możliwości uczestniczenia w wyjazdach wakacyjnych, tak jak to było do tej
pory,
- przedstawiony projekt budżetu miasta na 2003 r. jest projektem kontynuacji.
Bazowaliśmy na materiałach planistycznych przygotowanych przez
poprzedni Zarząd Miasta, a powinniśmy byli bazować na projekcie budżetu,
który Zarząd Miasta miał obowiązek przyjąć do 15 listopada 2002 r. Jest to
ostrożny projekt budżetu, ale bardzo dynamiczny i będzie również
korygowany,
- sprawa przedszkoli – przypomnę jeszcze raz, że Ministerstwo Edukacji
zaleca umieszczanie zerówek w przedszkolach. W związku z tym zmienia
się całkowicie zasób posiadanych informacji, które później skutkują
podejmowaniem decyzji. W związku z tym pojawia się kolejne pytanie,
gdzie te dzieci umieścić. Skutkuje to tym, że w przypadku przedszkoli
musimy wypracować inną koncepcję, która będzie odpowiadała
zwiększonemu zapotrzebowaniu na usługi przedszkoli. Spodziewajcie się
Państwo, że budżet ten będzie wielokrotnie zmieniany, np. poprzez
skuteczne i efektywne rozstrzyganie przetargów. Szereg wątpliwości zostało
w taki sposób rozjaśnionych w trakcie komisji. Powołując się na procedurę
uchwalania budżetu, to do dzisiaj wpłynął jeden wniosek, który w całości
został poparty.
20) Przewodniczący Rady Miejskiej – sprawa szpitala – na zaproszenie radnych
„Ziemi Bolesławieckiej 2006” wypowiadał się nowy dyrektor Szpitala i
usłyszeliśmy alarmistyczny sygnał, że Szpital nie ma na bieżące potrzeby, że
grozi katastrofa. Również sytuacja społeczna w Szpitalu nie jest
optymistyczna. Myślę, że jest to problem do szerszej dyskusji i podjęcie
stosownych kroków w tym względzie. Powracając do budżetu to nie jest on
łatwym budżetem i są duże oczekiwania z różnych środowisk, z różnych
miejsc, najczęściej newralgicznych w naszym mieście.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję nad
projektem budżetu miasta na 2003 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 15 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.

7.6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po dokonaniu
poprawek.
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Rada Miejska większością głosów, tj. 14 głosami „za” przy 7 głosach
„przeciw” uchwaliła budżet miasta na 2003 r. wraz z autopoprawkami
Prezydenta Miasta, zawartymi w Zarządzeniu nr 5/03, wnioskiem Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu oraz wnioskiem radnego Józefa Burniak dot. zapisu
tytułu w Dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz zapisu „zakup samochodu
towarowo-osobowego”.
UCHWAŁA NR IV/40/03 - zał. nr 17

Ad 8. Projekty uchwał Rady Miejskiej.
8.1. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „II
etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla
regionu środkowego prawobrzeża Nysy Łużyckiej z lokalizacją w
Trzebieniu k/Bolesławca - stacja segregacji odpadów komunalnych i
nowa kwatera wysypiska”.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnego Huberta Prabuckiego, postanowiła
większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu)
odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) uchwaliła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „II etap budowy Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla regionu środkowego
prawobrzeża Nysy Łużyckiej z lokalizacją w Trzebieniu k/Bolesławca - stacja
segregacji odpadów komunalnych i nowa kwatera wysypiska”.
UCHWAŁA NR IV/41/03 - zał. nr 18
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8.2. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację inwestycji pn.:
„Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w
Bolesławcu”.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnego Krzysztofa Pieszko, postanowiła
większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu)
odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) uchwaliła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu bankowego na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja
budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu”.
UCHWAŁA NR IV/42/03 - zał. nr 19

8.3. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania
dotacji przedmiotowych.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnego Józefa Burniaka, postanowiła odstąpić
od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za” uchwaliła projekt uchwały
w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedmiotowych.
UCHWAŁA NR IV/43/03 - zał. nr 20

8.4. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na okres 2003 r.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym (zał. nr 21). Poprawiony projekt uchwały radni otrzymali w
dniu sesji przy liście obecności.
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Rada Miejska, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko,
jednogłośnie, tj. 21 głosami „za” postanowiła odstąpić od referowania projektu
uchwały.
Radna Grażyna Zbieg wystąpiła z wnioskiem o dopisanie w planie pracy
Rady Miejskiej w miesiącu grudniu punktu dot. przedstawienia przez Komisję
Rewizyjną sprawozdania ze swojej działalności.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za” uchwaliła projekt uchwały
w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na okres 2003 r. wraz z
zaproponowaną poprawką.
UCHWAŁA NR IV/44/03 - zał. nr 22
8.5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej na 2003 r.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko,
jednogłośnie, tj. 21 głosami „za” postanowiła odstąpić od referowania projektu
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za” uchwaliła projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na
2003 rok.
UCHWAŁA NR IV/45/03 - zał. nr 23

8.6. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Bolesławcu na 2003 r.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko,
jednogłośnie, tj. 21 głosami „za” postanowiła odstąpić od referowania projektu
uchwały.
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Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za” uchwaliła projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2003
rok.
UCHWAŁA NR IV/46/03 - zał. nr 24
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zastępcami komisji
zostali wybrani:
- w Komisji Rewizyjnej - radny Leszek Chudzik,
- w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - radny Józef Pokładek,
- w Komisji Infrastruktury Miejskiej i Porządku Publicznego - radny Bolesław
Nowak,
- w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - radny Janusz Kozioł,
- w Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - radny Andrzej Żuk.
Rada Miejska przyjęła powyższe do wiadomości.
8.7. o zmianie uchwały nr IX/64/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 27
kwietnia 1999 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych,
orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych
pracowników samorządowych gminy miejskiej m. Bolesławiec.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnego Huberta Prabuckiego, jednogłośnie, tj.
21 głosami „za” postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zostały
zgłoszone następujące kandydatury na członków Komisji Dyscyplinarnych, i
tak:
1) Klub Radnych „Ziemi Bolesławieckiej 2006” zgłosił:
- radnego Jana Jasiukiewicza,
- radnego Józefa Pokładka
2) Klub Radnych SLD zgłosił:
- radnego Józefa Burniaka,
- radnego Jana Paździorę
3) Klub Radnych „Forum Samorządowe Ziemi Bolesławieckiej” zgłosił:
- radnego Zdzisława Abramowicza,
- radnego Huberta Prabuckiego.
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Powyżsi radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji
Dyscyplinarnych.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za” uchwaliła projekt uchwały
o zmianie uchwały nr IX/64/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 27 kwietnia
1999 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych, orzekających za
naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
gminy miejskiej m. Bolesławiec - w składzie zaproponowanym przez Kluby.
UCHWAŁA NR IV/47/03 - zał. nr 25

Ad 9. Sprawy organizacyjne.
9.1. rozpatrzenie skargi Państwa Krystyny i Stanisława Zielińskich z dnia
10 września 2002 r. na były Zarząd Miasta, dotyczącej odmowy
sprzedaży przez gminę miejską budynku mieszkalnego, położonego
przy ul. Bohaterów Getta 2.
Projekt uchwały w sprawie skargi Państwa Krystyny i Stanisława
Zielińskich z dnia 10 września 2002 r. na były Zarząd Miasta, dotyczącej
odmowy sprzedaży przez gminę miejską budynku mieszkalnego, położonego
przy ul. Bohaterów Getta nr 2 - radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
a) wprowadzenie do dyskusji.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał Główny Specjalista Urzędu Miasta
Bronisław Grygiel.
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
Rada Miejska większością głosów, tj. 17 głosami „za”, przy 1 głosie
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” (1 radny nie brał udziału w
głosowaniu) uchwaliła projekt uchwały w sprawie skargi Państwa Krystyny i
Stanisława Zielińskich z dnia 10 września 2002 r. na były Zarząd Miasta,
dotyczącej odmowy sprzedaży przez gminę miejską budynku mieszkalnego,
położonego przy ul. Bohaterów Getta nr 2.
UCHWAŁA NR IV/48/03 - zał. nr 26
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9.2. Apel Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie
utrzymania punktu Urzędu Statystycznego w Bolesławcu.
Projekt apelu radni otrzymali w dniu sesji przy liście obecności.
Rada Miejska, na wniosek radnego Józefa Burniaka, postanowiła odstąpić
od referowania projektu apelu.
Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu) uchwaliła projekt apelu Rady Miejskiej w Bolesławcu z
dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie utrzymania punktu Urzędu Statystycznego w
Bolesławcu.
APEL - zał. nr 27
9.2. informacje bieżące dla Rady Miejskiej.
1) Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radni otrzymali w dniu
sesji przy liście obecności ujednolicony tekst art. 34 ustawy o samorządzie
gminnym oraz nawiązał do obowiązku składania przez radnych oświadczeń
majątkowych, których termin składania upływa 30 kwietnia br.
2) Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniało o składaniu do Referatu
Organów Gminy Miejskiej zdjęć do legitymacji radnych.
Rada Miejska przyjęła powyższe do wiadomości.

Ad 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych udzielili:
Prezydent Miasta Piotr Roman
6.1.1. - dlaczego Pan Prezydent przedstawia fakty rozmijające się z prawdą –
jest to sprawa dotycząc teraźniejszości, ponieważ niedługo rozpocznie się
budowa stacji benzynowej. Jest to rzecz bardzo bulwersująca
mieszkańców. Otrzymaliście Państwo informację, na podstawie której
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poinformowałem media. Nie jest prawdą to, co twierdzi Pan Kazimierz
Sas – Przewodniczący Rady Miejskiej III kadencji, że już od 1989 r.
można było budować na tym terenie stację benzynową. Gdyby w planie
przestrzennego zagospodarowania miasta znalazł się zapis U2 a nie U1,
wówczas budować w tym miejscu stacji paliw nie można by było. Za
dopuszczenie do budowy tej stacji odpowiada samorząd miejski
poprzedniej kadencji. Dnia 8 sierpnia 2002 roku Zarząd Miasta
Bolesławca
został
zapoznany
z
kompozycja
przestrzenną
nowoprojektowanej stacji SHELL i zgodnie z warunkami zawartymi w
decyzji o wydanie warunków zabudowy Pan Architekt, w imieniu
Prezydenta Miasta, informuję, że rozwiązania architektoniczne uzyskały
odpowiednie zapewnienia. Pan Architekt informuje, że: „nowe obiekty
zlokalizowane są w linii zabudowy wyznaczone przez istniejące
zabudowanie kubaturowe, co jest zgodne z ustalonymi warunkami
zabudowy. Kolorystyka obiektu oraz ich układ odpowiada geometrii
działki, co jest do zaakceptowania ze względu na dobrą wizualizację”. W
związku z tym nasuwa się refleksja, albo należałoby złożyć oświadczenie,
ze Pan Sas celowo i świadomie wprowadzą w błąd mieszkańców miasta,
albo Pan Sas nie wiedział, co uchwala w roku 2001.
6.2.1. czy w związku z odmową obniżki czynszu dla Rady Powiatowej SLD,
czynsz w tej samej wysokości, zgodny z uchwałą Rady Miejskiej, będą
płaciły wszystkie podmioty zaliczane do tej kategorii, jaki czynsz będzie
płaciło Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze – Prezydent Miasta
poinformował, jakie partie polityczne korzystały z 50% zwolnienia w
ubiegłym roku oraz kto nie korzystał z tego zwolnienia – można
odpowiedzieć, że ktoś się nie zwracał. Ja dopiero dzisiaj się dowiaduje, że
partie polityczne mogły skorzystać z takiego zwolnienia. BTG jest
najemcą lokalu użytkowego o powierzchni 39,94 m2 i nie korzystało z
ulg. Płaciło i płaci miesięczna stawkę czynszu w wys. 1,89 zł/m2 netto.
Istnieje tam podnajem, ale na to uzyskało pozwolenie w 1999 r. od
Zarządu Miasta. Odpowiadając wprost na zadane pytanie, to oczywiście,
że tak. Jeżeli któraś z organizacji dokona remontu, wówczas będzie
istniała możliwość pomocy. Jeżeli stawka czynszu jest za wysoka, to
apeluje o solidarne współdziałanie wszystkich partii politycznych, które
powinny zwrócić się do rady o obniżenie stawki czynszu. Trzeba określić
zasady równe dla wszystkich.
6.2.2. jaką politykę zatrudnienia będzie prowadzić Pan Prezydent w Urzędzie
Miasta, skoro planuje zmniejszenie zatrudnienia o 5 osób – Prezydent
Miasta przedstawił protokół przekazania-przyjęcia podstawowej
dokumentacji Urzędu Miasta z listopada 1998 r. podpisanego przez Pana
Jana Jasiukiewicza – ustępującego Prezydenta Miast (zał. Nr 28) oraz
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drugi protokół przekazania-przyjęcia podstawowej dokumentacji Urzędu
Miasta podpisany 20 listopada 2002 r. przez Józefa Burniaka –
ustępującego Prezydentowi Miasta (zał. Nr 29) – bazując na tych dwóch
dokumentach podałem informację w mediach. Co do osób zatrudnianych
w Urzędzie Miasta – jeżeli Państwo będziecie chcieli to mogę użyć kilku
przykładów rodzin osób, które są związane z SLD i które zostały
zatrudnione przez Prezydenta Józefa Burniaka. Wolałbym tego nie robić.
Uznaliśmy, że w tej trudnej sytuacji budżetowej, że postaramy się i to
zapisaliśmy w projekcie budżetu, zmniejszyć ilość etatów o pięć. To jest
oszczędność, która w ciągu roku osiągnie pułap powyżej 100 tys. zł. Tyle
będziemy starali się oszczędzić. Dzisiaj Państwu nie jestem w stanie
powiedzieć, w jakim Wydziale i na jakim stanowisku tego dokonamy.
Przygotowana jest kompletna reorganizacja Urzędu Miasta. Reorganizacja
ta ma prowadzić do zupełnie innego sposobu zarządzania Urzędem
Miasta, do zmniejszenia ilości stanowisk kierowniczych, wypracowanie
takich zasad strukturalnych, które będą odpowiadały zupełnie innemu
sposobowi zarządzania. W tym roku mamy zamiar przystąpić do
wkraczania w procedurę zarządzania jakością i ubiegania się o certyfikat
ISO. Jest to kierunek, który daje pewne oszczędności.
Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik
6.4. usprawnienie wyjazdu z os. Kwiatowego, Przylesie aż do ul. II Armii
Wojska Polskiego – w roku 2002 Zarząd Miasta występował do Krajowej
Dyrekcji Dróg z propozycją wykonania w tym miejscu prawoskrętu.
Odpowiedź była negatywna, ponieważ nie było to zadanie przewidziane w
planie. Podobny wniosek będzie sformułowany i 28.01.2003 r. o godz.
10.00 jesteśmy umówieni na spotkanie z przedstawicielami Krajowej
Dyrekcji Dróg i m.in. będziemy mówić na ten temat. Wykorzystamy fakt,
że są przekazać na rzecz miasta i powiatu część dróg krajowych, które
przebiegają przez miasto. Być może będzie to elementem przetargowym. W
sprawie, o której wnioskuje radne rozważa się wiele rozwiązań.
6.5. termin umieszczenia tablic informujących o nazwach ulic na osiedlach poza
centrum miasta, m.in. na os. Staszica oraz os. Kwiatowym – temat
oznakowania ulic będzie wykonany na przestrzeni drugiego i trzeciego
kwartału tego roku. Nie jestem teraz w stanie powiedzieć, czy będą to takie
rozwiązania, jakie zostały zastosowane w mieście, ponieważ były to
rozwiązania wykonane przez formę w ramach promocji i bezpłatnie na
rzecz miasta.
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6.3.1. kiedy Prezydent przewiduje budowę chodników przy ul. Ceramicznej (od
strony Bolesławic) – deklaruję, ze chodnik ten zostanie wykonany w
drugim półroczy, w trzecim kwartale.
6.3.2. czy istnieje możliwość doprowadzenia dwóch punktów świetlnych przy ul.
Ceramicznej 6 – jeżeli chodzi o punkty świetlne to składam podobną
deklarację, że zostanie to wykonane w drugim półroczu tego roku.
6.3.4. czy istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej rodzin
mieszkających przy ul. Ceramicznej – proszę, aby te rodziny zwróciły się
do PWiK z prośbą o wydanie warunków przyłącza i wtedy rozważymy,
czy będziemy mogli wspomóc. PWiK stosuje nowy model realizacji
przyłączy i po stronie inwestora leży uzyskanie warunków przyłącza,
wykonanie projektu i wykonanie wykopu, natomiast PWiK daje materiały
i świadczy robociznę na rzecz wykonania tego przyłącza. W takim
przypadku przyłącze jest własnością PWiK i w przypadku awarii PWiK
usuwa ją bezpłatnie.
6.3.3. kiedy zostanie wykonane oświetlenie przy ulicy Morelowej – myślę, że w
przyszłym roku wykonany projekt oświetlenia, natomiast jeśli chodzi o
realizację, to zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja finansowa. Nie
wykluczamy, że będzie to również możliwe w przyszłym roku.
Radny Józef Burniak wyraził zdanie, że podtrzymuje w dalszym ciągu to,
co powiedział. Dodał, że przedstawienie przez Prezydenta Miasta protokołu
zdawczo-odbiorczego jest niczym innym, jak zwykłą manipulacją i co innego
jest ilość zaplanowanych etatów, a co innego jest stan faktyczny zatrudnianych
osób.
- jakim prawem Pan Prezydent podważa ilość zatrudnionych w Urzędzie Miasta
na przestrzeni ostatnich dwóch lat? Ilość etatów była zawsze zatwierdzana
przez Rade Miejską Bolesławiec w uchwale budżetowej. Czy Pan może mi
postawić publicznie zarzut, że chociaż jedna osoba w Urzędzie została
zatrudniona nie zgodnie z kwalifikacjami, albo nie przygotowana do pełnienie
funkcji pracownika?
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska udzielone
odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych uznała za
wyczerpujące.
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął IV sesję Rady Miejskiej w Bolesławcu.
Protokołowała:
Joanna Pawłowska
JP/JP
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