PROTOKÓŁ NR V/03
V sesji Rady Miejskiej w Bolesławcu, odbytej w dniu 26 lutego 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. 12.50
Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 19 radnych
Nieobecni radni wg listy obecności:
1. Radny Leszek Chudzik
2. Radny Hubert Prabucki - usprawiedliwiony
Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Piotr Roman

2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Prezydent Miasta
Andrzej Chodyra
- Z-ca Prezydenta Miasta
Jerzy Zieliński
- Sekretarz Miasta
Bożena Szymczak
- Skarbnik Miasta
Tadeusz Grzesik
- Radca Prawny Urzędu Miasta
Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej i goście V sesji
Prasa i Telewizja Lokalna „Azart-Sat” w Bolesławcu.
(Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2)

Przebieg sesji:
Ad 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad V sesji.
Ustalony porządek obrad V sesji radni otrzymali w zawiadomieniach, w
terminie regulaminowym. W ustalonym porządku obrad Przewodniczący Rady
Miejskiej zaproponował skreślić w punkcie 7. Projekty uchwał Rady Miejskiej,
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ppkt 7.5. „w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w Gminie
Miejskiej Bolesławiec”.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska przyjęła
porządek obrad V sesji, z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie V sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad V sesji.
3. Przyjęcie protokołu IV sesji odbytej w dniu 22 stycznia 2003 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji Rady
Miejskiej odbytej w dniu 22 stycznia 2003 r.
5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym,
5.2. Przewodniczącego Rady Miejskiej o ważniejszych działaniach podjętych w
okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Projekty uchwał Rady Miejskiej:
7.1. o zmianie uchwały nr IV/42/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 22
stycznia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację
inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w
Bolesławcu”,
7.2. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów,
7.3. w sprawie sieci publicznych gimnazjów samorządowych i granic ich
obwodów,
7.4. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym gimnazjom o
uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Gminy Miejskiej
Bolesławiec,
7.5. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w Gminie
Miejskiej Bolesławiec,
7.6. w sprawie opłat za świadczenia w miejskich placówkach opiekuńczowychowawczych w Bolesławcu,
7.7. w sprawie zamiaru likwidacji Żłobka Miejskiego przy ul. Zygmunta
Augusta 16b w Bolesławcu,
7.8. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec,
7.9. o zmianie uchwały Nr XLVII/396/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia
26 lutego 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności,
2

7.10. o zmianie uchwały Nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9
listopada 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych,
7.11. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków.
8. Sprawy organizacyjne:
8.1. rozpatrzenie skargi złożonej przez Wiesława Lipińskiego w dniu 22 stycznia
2003 r. na MOPS w sprawie niezgodnej z ustawą - zdaniem skarżącego wysokości wypłacanych zasiłków okresowych,
a) wprowadzenie do dyskusji,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
8.2. informacje bieżące dla Rady Miejskiej.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Ad 3. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej.
Zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej protokół IV sesji Rady Miejskiej,
odbytej w dniu 22 stycznia 2003 r. był wyłożony do wglądu w Referacie
Organów Gminy Miejskiej – oraz w czasie sesji.

Powyższy protokół – Rada Miejska przyjęła bez zmian i poprawek.

Ad 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji
Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 stycznia 2003 r.
Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją, w
terminie regulaminowym.
W/w sprawozdanie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”
do akceptującej wiadomości.
SPRAWOZDANIE - zał. nr 3

3

Ad 5. Informacje:
5.1. 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 - jakie zmiany w budżecie miasta na 2003 r. zostały
dokonane, o których wspomniał Pan Prezydent w swojej informacji?
2) Skarbnik Miasta Bożena Szymczak poinformowała, że Zarządzeniem nr
35/03 Prezydenta Miasta z dnia 11.02.2003 r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2003 r. rozwiązano rezerwę w kwocie 33.171 zł, z tego:
- rezerwę celową na kwotę 16.071 zł - na wypłatę trzech odpraw emerytalnych,
w tym dwóch dla pracowników Domu Dziennego Pobytu oraz jedną dla
pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- rezerwę ogólną na kwotę 17.100 zł - dla Wydziału Gospodarki Komunalnej
na dokonanie ekspertyzy w sprawie przekształcenia PWiK oraz 10 tys. zł na
cele kulturalne i ogólnomiejskie.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada informację przyjęła
do akceptującej wiadomości.

5.2. Przewodniczącego Rady Miejskiej o ważniejszych działaniach
podjętych w okresie międzysesyjnym.
Powyższą informację przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej, który
poinformował:
1) o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w
dniu 5 lutego 2003 r. w obecności Sekretarza Miasta, Głównego Specjalisty
Urzędu Miasta oraz Kierownika Referatu Organów Gminy Miejskiej.
Przewodniczący poinformował, że była to analiza czysto formalna.
Wynikiem analizy było dokonanie w 13 przypadkach drobnych uzupełnień.
Uzupełnień w oświadczeniach w dniu 19 lutego 2003 r. dokonało 12
radnych, 1 radny przebywa poza granicami kraju. Następne oświadczenia
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dot. prowadzenia działalności gospodarczej przez wstępnych, zstępnych i
rodzeństwo, należy składać w terminie do 1 marca b.r.
2) o złożonych 9 pismach Prezesów Pracowniczych Ogródków Działkowych w
sprawie zwolnień z podatku rolnego. Od stycznia 2003 r. Pracownicze
Ogródki Działkowe są objęte podatkiem rolnym - w związku z tym
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Prezydenta o wyliczenie
wysokości ewentualnych utraconych dochodów budżetu miasta z tytułu
wprowadzenia zwolnienia od podatku rolnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że byłaby to kwota ok.10 tys.
zł, a do sprawy Rada Miejska powróci na jednej z kolejnych sesji, jeżeli
problem nie zostanie centralnie rozwiązany,
3) o planach ukonstytuowania się Młodzieżowej Rady Miasta - w dniu 21 lutego
2003 r. odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej, która przedłożyła projekt
statutu Młodzieżowej Rady Miasta. W miesiącu marcu zostanie
przedstawiony już ostateczny projekt, wobec czego sprawa trafi pod obrady
sesji Rady Miejskiej na przełomie miesiąca kwietnia-maja 2003 r.,
4) o sprawie podatku lokalnego. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował,
że szkoły, czyli placówki prowadzące działalność oświatową, były
dotychczas zwolnione z podatku od nieruchomości, teraz znowelizowana
ustawa wprowadza podatek od tej części nieruchomości, która nie jest
przeznaczona na działalność oświatową, tylko na działalność gospodarczą.
Ustalono, że płatnikami tego podatku będą wynajmujący, a nie Szkoły.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada informację przyjęła
do akceptującej wiadomości.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.

Ad 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. radna Grażyna Zbieg
6.1.1. czy będzie zatrudniona osoba w Szkole Podstawowej nr 3 do
przeprowadzania dzieci przez ulicę?
6.1.2. na jakich zasadach i gdzie zostaną przeniesione siedziby organizacji
mieszczące się obecnie w budynku przy ul. Łukasiewicza?
6.1.3. czy zostały poczynione działania w sprawie odwodnienia Szkoły
Podstawowej nr 4?
ZAŁĄCZNIK nr 5
6.2. radny Alojzy Skóra:
6.2.1. składam wniosek dotyczący bezpiecznego ruchu drogowego dla pieszych
i kierowców na ulicy A. Asnyka na odcinku robót budowlanych
powstającej stacji SHELL i parkingu przy ul. Fabrycznej? Chodzi o
przycięcie krzewów na pasie zieleni, gdyż zagrażają bezpieczeństwu
przechodzącym przez przejście dla pieszych i kierowcom jadącym
prawym pasem w kierunku miasta,
6.2.2. jakie są plany dot. poprawy obecnej estetyki dworca PKP jako wizytówki
naszego miasta?
ZAŁĄCZNIK nr 6
6.3. radny Zdzisław Abramowicz - proszę o spowodowanie powstania
katalogu obiektów związanych z historią miasta w okresie II wojny
światowej, zwłaszcza z martyrologią narodów podbitych przez III Rzeszę.
Proszę o podjęcie starań, w celu ich uchronienia przed zniszczeniem.
ZAŁĄCZNIK nr 7
6.4. radny Bolesław Nowak - w związku z licznymi uszkodzeniami ekranów
wygłuszających przy ul. Cieszkowskiego tzw. „średnicowej” zwracam się
do Pana Prezydenta, by podjął stosowne kroki w celu skłonienia
administratora drogi - Zarządu Dróg Krajowych - do interwencji w tej
sprawie. Naprawy wymagają bowiem co najmniej dwa przęsła ekranów.
Konieczne jest także uzupełnienie brakujących części ekranów, które uległy
zupełnemu zniszczeniu. Liczne uszkodzenia uszczelek ekranów, których
następstwem jest wypadanie ekranów, wskazują na wadliwe ich wykonanie.
W związku z powyższym, by ekrany mogły nadal pełnić swą funkcję
niezbędna jest ich naprawa. Ponadto administrator drogi dopuścił się także
zaniedbań w zakresie pielęgnacji roślin zasadzonych nieopodal
wspomnianych ekranów. Rośliny te bowiem nie były od dawna przycinane,
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co spowodowało znaczny ich rozrost, utrudniający ruch pieszych po
chodniku przy ul. Wróblewskiego.
ZAŁĄCZNIK nr 8
6.5. radny Józef Burniak:
6.5.1. zostało zawarte porozumienie w sprawie zarządu drogami powiatowymi
przez Gminę Miejską Bolesławiec. Co jest przyczyną, że porozumienie
opiewa tylko na kwotę 180 tys. zł.? Czy jest to wynik objęcia zarządem
mniejszej ilości ulic, czy krótszego czasokresu zarządzania?
6.5.2. rzecznik prasowy Urzędu Miasta poinformował, że Komitet Wyborczy
SLD-UP nie zapłacił kwoty 10 tys. zł w związku z korzystaniem przez
ten komitet z usług instytucji miejskich. Na jakiej podstawie została
podana ta kwota? Proszę o precyzyjne wyliczenie. W przeciwnym
wypadku zastrzegam sobie wszelkie kroki prawne związane z tą
informacją.
ZAŁĄCZNIK nr 9
Ad 7. Projekty uchwał Rady Miejskiej.
7.1. o zmianie uchwały nr IV/42/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 22
stycznia 2003 r. 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.
Na wniosek radnego Józefa Burniaka, Rada Miejska jednogłośnie
postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 19 głosami „za” uchwaliła projekt uchwały
o zmianie uchwały nr IV/42/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 22 stycznia
2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację inwestycji pn.:
„Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu”.
UCHWAŁA NR V/49/03 - zał. nr 10
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7.2. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnej Grażyny Zbieg, postanowiła
jednogłośnie odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich
obwodów.
UCHWAŁA NR V/50/03 - zał. nr 11

7.3. w sprawie sieci publicznych gimnazjów samorządowych i granic ich
obwodów.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnego Stanisława Szypulskiego, postanowiła
jednogłośnie odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła projekt uchwały w sprawie sieci
publicznych gimnazjów samorządowych i granic ich obwodów.
UCHWAŁA NR V/51/03 - zał. nr 12

7.4. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym gimnazjom o
uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Gminy
Miejskiej Bolesławiec.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
8

Rada Miejska, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
jednogłośnie odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska większością głosów, tj. 18 głosami „za” (Przewodniczący
Rady Miejskiej radny Stanisław Małkowski wyłączył się z głosowania)
uchwaliła projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym
gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Gminy
Miejskiej Bolesławiec.
UCHWAŁA NR V/52/03 - zał. nr 13

7.5. w sprawie opłat za świadczenia w miejskich placówkach opiekuńczowychowawczych w Bolesławcu.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym (zał. nr 14).
Przedmiotowy projekt uchwały zreferowała p.o. Naczelnika Wydziału
Oświaty Krystyna Boratyńska, która przedstawiła również autopoprawki i
wnioski Komisji do projektu uchwały, i tak:
1) w § 9 proponuje się następujące brzmienie pkt. 1: „Opłaty wyliczone zgodnie
z niniejszą uchwałą wpłacane będą przez rodziców dzieci i pracowników na
konta bankowe miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, w terminie
do 15-go każdego miesiąca, za który przypada opłata”.
2) w § 5 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaproponowała, aby po wyrazie „w
Bolesławcu” dopisać „oraz rodzinnych domów dziecka”.
Radny Józef Burniak wystąpił z wnioskiem, aby pkt. 2 § 9 otrzymał
następujące brzmienie: „Od opłat wniesionych po terminie będą pobierane
odsetki ustawowe. Za datę wpłaty uznaje się datę stempla bankowego bądź
pocztowego”.
Następnie Rada Miejska jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, przegłosowała
wniosek radnego Józefa Burniak dot. nowego brzmienia pkt. 2 § 9 projektu
uchwały.
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Rada Miejska jednogłośnie, tj. 19 głosami „za” uchwaliła projekt uchwały
w sprawie opłat za świadczenia w miejskich placówkach opiekuńczowychowawczych w Bolesławcu wraz z proponowanymi zmianami.
UCHWAŁA NR V/53/03 - zał. nr 15

7.6. w sprawie zamiaru likwidacji Żłobka Miejskiego przy ul. Zygmunta
Augusta 16b w Bolesławcu.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnego Krzysztofa Pieszko, jednogłośnie
postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 19 głosami „za” uchwaliła projekt uchwały
w sprawie zamiaru likwidacji Żłobka Miejskiego przy ul. Zygmunta Augusta
16b w Bolesławcu.
UCHWAŁA NR V/54/03 - zał. nr 16

7.7. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym (zał. nr 17).
Przedmiotowy projekt uchwały zreferowała Naczelnik Wydziału
Gospodarki Mieszkaniowej p. Grażyna Strzyżewska, która poinformowała, że
przedmiotowy projekt został przedstawiony na Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów oraz na Komisji Infrastruktury Miejskiej i Porządku
Publicznego, które to komisje zaproponowały poniższe zmiany do projektu
uchwały, i tak:
- w § 14 wykreślić w całości ustęp 2,
- w § 16 wykreślić w całości ustęp 11,
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- w § 18 ust. 1 pkt. 1 po wyrazach „powierzchnię użytkową” zmienia się zapis
na następujący: „a proponowany do zamiany lokal będzie odpowiadał
standardowi dotychczas zajmowanego”.
Ponadto Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zaproponowała
następujące zmiany do projektu uchwały:
- w § 3 proponuje się następujące brzmienie ust. 1: „w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec wchodzą lokale stanowiące jej własność,
albo własność komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego
utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa
społecznego”,
- w § 3 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „najniższej emeryturze – należy przez
to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych”,
- w § 10 proponuje się następujący zapis ust. 3 – „kontrolę społeczną sprawuje
Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady
Miejskiej Bolesławiec”,
- w § 12 proponuje się następujące brzmienie ust. 2 – „w przypadkach
wymienionych w ust. 1, Gmina Miejska Bolesławiec może wynająć oprócz
lokalu zamiennego, inne lokale, gdy w lokalu oprócz najemcy i osób
prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe zamieszkują dodatkowo
– wstępni lub zstępni, pełnoletnie rodzeństwo, rozwiedzeni małżonkowie lub
osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń
alimentacyjnych”.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego
zasobu
Gminy
Miejskiej
Bolesławiec
wraz
z
zaproponowanymi zmianami.
UCHWAŁA NR V/55/03 - zał. nr 18

7.8. o zmianie uchwały nr XLVII/396/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z
dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności.
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Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 18 głosami „za” (1 radny nie brał udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska większością głosów, tj. 18 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), uchwaliła projekt uchwały o zmianie uchwały nr
XLVII/396/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie
udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
UCHWAŁA NR V/56/03 - zał. nr 19

7.9. o zmianie uchwały nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9
listopada 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Rada Miejska, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko, postanowiła
większością głosów, tj. 18 głosami „za” (1 radny nie brał udziału w
głosowaniu), odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 19 głosami „za” uchwaliła projekt uchwały
o zmianie uchwały nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9
listopada 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych.
UCHWAŁA NR V/57/03 - zał. nr 20

7.10. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków.
Projekt uchwały na w/w temat radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
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Przedmiotowy projekt uchwały zreferował Pan Bronisław Grygiel Główny Specjalista Urzędu Miasta.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków.
UCHWAŁA NR V/58/03 - zał. nr 21
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.

Ad 8. Sprawy organizacyjne.
8.1. rozpatrzenie skargi złożonej przez Wiesława Lipińskiego w dniu 22
stycznia 2003 r. na MOPS w sprawie niezgodnej z ustawą - zdaniem
skarżącego - wysokości wypłacanych zasiłków okresowych.
Projekt uchwały w sprawie skargi wraz z dodatkowymi materiałami radni
otrzymali przed sesją w terminie regulaminowym (zał. nr 22).
a) wprowadzenie do dyskusji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Małkowski poinformował, że
wpłynęło pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej od Pana Wiesława
Lipińskiego o udzielenie mu głosu podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 26
lutego 2003 r. (zał. nr 23).
Przewodniczący Rady wyraził zdanie, że sesja Rady Miejskiej nie ma
charakteru rozprawy administracyjnej, w związku z tym uważa, że udzielanie
głosu w sprawie złożonej skargi jest niezasadne.
Rada Miejska
Przewodniczącego.

podtrzymała

stanowisko
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przedstawione

przez

Rada Miejska, na wniosek radnego Józefa Burniaka, jednogłośnie, tj. 19
głosami „za”, postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie skargi Pana Wiesława Lipińskiego z dnia 22 stycznia 2003 r.
na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.
UCHWAŁA NR V/59/03 - zał. nr 24

8.2. informacje bieżące dla Rady Miejskiej.
1) Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał Radę Miejską z treścią skargi Pana
Wiesława Lipińskiego z dnia 13.02. br. przekazaną pismem Wydziału
Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.02.
br. nr PS.I.0551/2/2003 w sprawie świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
(zał. nr 25).
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że powyższe pismo nie
wskazuje nowych okoliczności w sprawie.
Wobec powyższego Rada Miejska postanowiła podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko zajęte w uchwale Rady Miejskiej.
2) Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych o planowanym
szkoleniu radnych. Ustalono wstępny termin szkolenia na dzień 12 marca
2003 r. (środa) na godz. 10.00 – 17.00 w siedzibie Ratusza - Sala 201.
Rada Miejska przyjęła powyższe do wiadomości.
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Ad 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych udzielili:
Prezydent Miasta Piotr Roman
6.1.1. czy będzie zatrudniona osoba w Szkole Podstawowej nr 3 do
przeprowadzania dzieci przez ulice – środki na ten cel zaplanowane są w
Dziale 851, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 7.700 zł.
Dnia 3 marca br. zostanie zawarta umowa zlecenia w ramach realizacji
zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w mieście Bolesławiec na 2003 rok.
6.1.2. na jakich zasadach i gdzie zostaną przeniesione siedziby organizacji
mieszczące się obecnie w budynku przy ul. Łukasiewicza – każda z
organizacji, które się tam znajdowały otrzymały propozycje nowych
lokalizacji, i tak:
- ZNP otrzymał propozycję siedziby w Domu Dziennego Pobytu przy
ul. Staroszkolnej,
- Związek Emerytów i Rencistów przy ul. Parkowej w d. Żłobku,
- Stowarzyszenie Diabetyków również przy ul. Parkowej w d. Żłobku,
- Towarzystwo Miłośników Bolesławca przy ul. Bankowej 6.
Jeśli chodzi o zasadę odpłatności to przewidujemy zasady właściwe dla
organizacji dla trzech pierwszych organizacji, natomiast TMB otrzymało
jeszcze zwolnienie z czynszu. Zgodnie z uchwałą czynsz za 1m2 wynosi
1,90 zł.
6.1.3. czy zostały poczynione działania w sprawie odwodnienia Szkoły
Podstawowej nr 4 – sprawa ta była rozpatrywana przez Zarząd Miasta w
II połowie 2002 r. Sprawdzę tę sprawę, ponieważ najprawdopodobniej
była decyzja o sporządzeniu ekspertyzy, ale nie została chyba wykonana
przez wydział.
6.2.1. wniosek dotyczący bezpiecznego ruchu drogowego dla pieszych i
kierowców na ulicy A. Asnyka na odcinku robót budowlanych powstającej
stacji SHELL i parkingu przy ul. Fabrycznej. Chodzi o przycięcie
krzewów na pasie zieleni, gdyż zagrażają bezpieczeństwu przechodzącym
przez przejście dla pieszych i kierowcom jadącym prawym pasem w
kierunku miasta – w piątek komisja opiniująca będzie wizytować to
miejsce. Poczekamy na decyzję komisji w tej sprawie.
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6.2.2. jakie są plany dot. poprawy obecnej estetyki dworca PKP jako wizytówki
naszego miasta – w najbliższym czasie planujemy organizację spotkania z
przedstawicielami spółki administrującej nieruchomościami PKP.
Będziemy zajmować się m.in. kwestią związaną z ewentualnym zakupem
gruntu po tzw. „dworcu wschodni”. Nieprawdą jest, że w tym miejscu ma
powstać kolejny supermarket. Będziemy chcieli rozmawiać również o
konieczności poprawy estetyki dworca.
6.3. spowodowanie powstania katalogu obiektów związanych z historia miasta
w okresie II Wojny Światowej, zwłaszcza z martyrologią narodów podbitych
przez III Rzeszę - podjęcie starań, w celu ich uchronienia przed
zniszczeniem – powstał powiatowy zespół, w którego skład weszli
przedstawiciele wszystkich gmin powiatu, wspólnie z właścicielami Zamku
Kliczków przy pełnej koordynacji ze strony wójtów, burmistrzów i
prezydenta. Zespół ten pracuje nad nową koncepcją promocji ziemi
bolesławieckiej. Odbyło się już spotkanie z Dyrektorem Polskiej Agencji
Turystyki. Rozmowy dotyczą bardzo szerokiej palety, m.in. stworzenia
wspólnego kalendarza imprez. Jest również propozycja stworzenia strategii
rozwoju turystyki wraz ze Związkiem Gmin Kwisa. Jeżeli konkretnie
chodzi o pytanie radnego, to z informacji, jakie posiadam, to istnieje wykaz
takich obiektów, ale się zdezaktualizował. Będziemy musieli rozpocząć od
inwentaryzacji tych obiektów, następnie przeprowadzić rozmowy z
właścicielami tych obiektów w celu wykorzystania obiektów do celów
turystycznych.
6.4. w sprawie podjęcia stosownych kroków w związku z licznymi uszkodzeniami
ekranów wygłuszających przy ul. Cieszkowskiego tzw. „średnicowej” – z
Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad odbywają się co jakiś czas spotkania,
na których poruszane są takie tematy, będziemy interweniować.
6.5.1.sprawa zawarcia porozumienia w sprawie zarządu drogami powiatowymi
przez gminę miejską Bolesławiec. Co jest przyczyną, że porozumienie
opiewa tylko na kwotę 180 tys. zł, czy jest to wynik objęcia zarządem
mniejszej ilości ulic, czy krótszego czasokresu zarządzania –
porozumienie nie zostało jeszcze zawarte, ale chcemy takie zawrzeć.
Myślę, że nie trzeba się rozwodzić nad celowością takiego
przedsięwzięcia. Trwają w tej chwili negocjacje, jeśli chodzi o
udokumentowanie robót trwających na drogach w pierwszym kwartale i
pokrycie tej wielkości, która wynika z procentowego udziału dróg
miejskich w całości i wielkości części drogowej subwencji ogólnej.
Porozumienie obejmowałoby okres trzech kwartałów tego roku.
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6.5.2. rzecznik prasowy Urzędu Miasta poinformował, że Komitet Wyborczy
SLD-UP nie zapłacił kwoty 10 tys. zł w związku z korzystaniem przez ten
komitet z usług instytucji miejskich. Na jakiej podstawie została podana
ta kwota – przeprowadzona kontrola miała za zadanie zbadanie, na jakich
zasadach były udzielane usługi przez instytucje miejskie i
przeprowadzona była w stosunku do wszystkich komitetów. Z tej kontroli
miały wyniknąć wnioski, które uniemożliwiłyby pojawianie się w
przyszłości takich nieprawidłowości, które wskazano w kontroli.
Następnie Prezydent Miasta przedstawił wyniki przeprowadzonej kontroli w
jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec, które świadczyły
usługi na potrzeby komitetów wyborczych (zał. nr 26).
W dyskusji na powyższy temat udział wzięli:
- radny Józef Burniak,
- radny Jarosław Kowalski,
- Prezydent Miasta Piotr Roman.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska
udzielone odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych uznała za
wyczerpujące.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął V sesję Rady Miejskiej w Bolesławcu.
Protokołowała:
Joanna Pawłowska
JP/JP
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