PROTOKÓŁ NR VII/03
VII sesji Rady Miejskiej w Bolesławcu, odbytej w dniu 23 kwietnia 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. 14.45
Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 21 radnych
Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Piotr Roman
2. Karol Stasik
3. Andrzej Chodyra
4. Jerzy Zieliński
5. Bożena Szymczak
6. Tadeusz Grzesik
7. Bronisław Grygiel

- Prezydent Miasta
- Z-ca Prezydenta Miasta
- Z-ca Prezydenta Miasta
- Sekretarz Miasta
- Skarbnik Miasta
- Radca Prawny Urzędu Miasta
- Główny Specjalista w Urzędzie
Miasta
8. Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej i goście VII sesji
9. 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 VII sesji.
Ustalony porządek obrad VII sesji radni otrzymali w zawiadomieniach, w
terminie regulaminowym. W ustalonym porządku obrad Przewodniczący Rady
Miejskiej zaproponował zmienić kolejność uchwalania projektów uchwał i tak:
- ppkt 8.5. omówiony zostanie jako ppkt 8.3.,
- ppkt 8.3. omówiony zostanie jako ppkt 8.4.,
- ppkt 8.4. omówiony zostanie jako ppkt 8.5.
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Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska przyjęła
porządek obrad VII sesji, z uwzględnieniem zaproponowanych zmian jednogłośnie, tj. 21 głosami „za”, w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie VII sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad VII sesji.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej VI sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji Rady
Miejskiej odbytej w dniu 26 marca 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2002 r.
7.1. Wprowadzenie do dyskusji.
7.2. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu
budżetu miasta za 2002 r.
7.3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r.
7.4. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2002 r.
7.5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej.
7.6. Dyskusja.
7.7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2002 r.
2/ w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2002 r.
8. Projekty uchwał Rady Miejskiej:
8.1. o zmianie uchwały Nr IV/43/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia
22 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu
udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych,
8.2. w sprawie porozumień pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Bolesławiec a Powiatem
Bolesławieckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Bolesławieckiego,
8.3. w sprawie przyjęcia środków z funduszu Unii Europejskiej ISPA
będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta
Miasta Bolesławiec do podpisania porozumienia o realizacji projektu
inwestycyjnego pn.: „Gospodarka ściekowa w Bolesławcu” i do
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ustanowienia
zabezpieczenia
prawidłowego
wykorzystania
przekazanych środków,
8.4. w sprawie zapewnienia finansowania projektu inwestycyjnego pn.:
„Gospodarka ściekowa w Bolesławcu” współfinansowanego z
funduszu Unii Europejskiej ISPA,
8.5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą
Miejską Bolesławiec a Gminą Wiejską Bolesławiec w sprawie
wspólnej realizacji rozbudowy kanalizacji na terenach obu gmin w
ramach programu ISPA,
8.6. w sprawie przekazania zadania własnego Gminy Miejskiej do
realizacji Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Bolesławcu,
8.7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.,
8.8. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli,
8.9. w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego przy ul. Zygmunta Augusta
16b w Bolesławcu,
8.10. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Bolesławiec,
8.11. w sprawie programu przeciwdziałania zjawisku „graffiti” na terenie
miasta Bolesławiec,
8.12. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, ustalenia
ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw
referendum.
9. Sprawy organizacyjne.
9.1. informacje bieżące dla Rady Miejskiej.
10.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Ad 3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej.
Zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej protokół VI sesji, odbytej w dniu
26 marca 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 26 marca 2003 r.
Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją, w
terminie regulaminowym.
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W/w sprawozdanie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie, tj. 21 głosami
„za” do akceptującej wiadomości.
SPRAWOZDANIE - zał. nr 3

Ad 5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
Na w/w temat zabrał głos Prezydent Miasta p. Piotr Roman.
INFORMACJA - zał. nr 4
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Stanisław Szypulski - w wypowiedzi Pana nie usłyszałem takiego

zadania, które zostało wykonane, a nie przypominam sobie, żeby zostało
zapisane w budżecie miasta; dot. przejścia pomiędzy ul. Sobieskiego Obrońców Helu - Baczyńskiego. Inwestycja ta została wykonana, a nie były
przeznaczone na to pieniądze.
2) radny Stanisław Andrusieczko - proszę o przybliżenie sprawy wierzyciela

dot. ul. Fabrycznej.
3) radny Józef Burniak - proszę o przybliżenie sprawy H.R.E. Polska i wykupu

działek na Zgorzeleckiej.
4) Prezydent Miasta Piotr Roman - zadanie, o którym mówi radny S.Szypulski,

nie jest na Obrońców Helu i nie zostało jeszcze zakończone. Kiedy zostanie
już zakończone, przedstawimy Wysokiej Radzie koszt tego zadania. Jest to
ok. 20 mb chodnika wybrukowanego kostką. Zadanie wykonywane jest z
bieżących środków, a nie inwestycyjnych,
- jeśli chodzi o ul. Fabryczną - jest to cały czas ta sama sprawa dot. parkingu
przy ul. Fabrycznej i możliwości przejęcia tego terenu. W tej chwili złożona
jest skarga na działania komornika,
- jeśli chodzi o H.R.E. Polska, tj. Hypernova - chcemy żeby Hypernova
zaangażowała się w remont chodnika (na ul. Zgorzeleckiej), aby móc
zaplanować odnowienie oznakowania poziomego. Chodzi również o to, że
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Hypernova pragnie uwłaszczyć się na gruncie, który został sprzedany. Grunt
został wyceniony na 1.800 tys. zł, a został sprzedany za 1.300 tys. zł w
trzecim przetargu. My chcemy, by Hypernova zdecydowała się na
przedłużenie Placu Piastowskiego w linii prostej w kierunku ul.
Zgorzeleckiej i wybudowanie tam odcinka drogi. Jednocześnie ma zająć się
uporządkowaniem terenu w zamian za decyzję dot. uwłaszczenia.
W dalszej części dyskusji na temat budowy przejścia na ul. Baczyńskiego
udział wzięli:
- Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik uzupełnił wypowiedź Pana Prezydenta
dot. budowy ścieżki, o której mówił radny S. Szypulski, dodając, że inwestycja
ta będzie opiewała na kwotę ok. 10 tys. zł.
- radny Stanisław Szypulski - jest to nowa inwestycja, która powinna zostać
przeanalizowana na posiedzeniu odpowiedniej Komisji.
- radny Józef Burniak - chodzi o zasadę, że nawet remonty powyżej koszty 10
tys. zł powinny zostać zaplanowane w budżecie miasta i Rada Miejska
powinna podjąć decyzje w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada większością głosów,
tj. 14 głosami "za", przy 7 głosach "wstrzymujących się" w/w informację
przyjęła do akceptującej wiadomości oraz dodał, że w sprawie budowy przejścia
na ul. Baczyńskiego będą udzielone dodatkowe wyjaśnienia.
5.2. Przewodniczącego Rady Miejskiej o ważniejszych działaniach
podjętych w okresie międzysesyjnym.
Powyższą informację przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej, który
poinformował:
- że w dniu 9 kwietnia 2003 r. Komisja Rewizyjna, a 16 i 17 kwietnia br.
pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej opiniowały projekty uchwał w
sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r. oraz
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2002 r. (jednogłośnie
pozytywnie),
- Komisje również opiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2003 r. (podział nadwyżki). W tym przypadku jednogłośności nie
było. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami "za" przy 2 głosach "przeciw".
Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
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pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami "za" przy 2 głosach
"przeciw". Również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał Komisja
Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami "za" przy 2 głosach "przeciw" oraz
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwał 4 głosami "za" przy 3 głosach "przeciw",
- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował również, że wpłynął do Rady
Miejskiej wniosek mieszkańców o uwzględnienie w zmianach w budżecie
miasta na 2003 r. środków na zakończenie remontu stadionu MOSiR przy ul.
Spółdzielczej w Bolesławcu (zał. nr 5). Wniosek ten został przedstawiony
również na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu
17.04.2003 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada informację przyjęła
do akceptującej wiadomości.

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:
6.1. radna Grażyna Zbieg - sprawa:
6.1.1.budowy chodnika i zainstalowania lamp na ul. Kościuszki odcinek ok. 300
m,
6.1.2. poszerzenie ul. Kleeberga,
6.1.3. nawodnienie boisk sportowych na osiedlu Kwiatowym - czy jest
przewidziane?
6.1.4. według jakich kryteriów oraz dla jakich instytucji zostały przydzielone
środki na organizację wypoczynku letniego?
6.1.5. kiedy będzie budowana ul. Ceramiczna?
ZAŁĄCZNIK NR 6
6.2. radny Bolesław Nowak - w związku z licznymi monitami mieszkańców
ulicy Cieszkowskiego oraz bolesławieckich kierowców zwracam się do Pana
Prezydenta, by poczynił stosowne kroki w celu ukrócenia praktyki mycia przez
dzieci szyb w samochodach zatrzymujących się na światłach na skrzyżowaniu
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ulic Staszica, Cieszkowskiego oraz Wróblewskiego. Dzieci myjące szyby w
samochodach na wspomnianym skrzyżowaniu, zakłócają ruch pojazdów,
stwarzając zagrożenie dla samych siebie i dla kierowców pojazdów. W związku
z tym proszę o zwrócenie się w tej sprawie do właściwych organów w celu
ukrócenia tego procederu.
ZAŁĄCZNIK NR 7
6.3. radny Andrzej Czeczutka:
6.3.1. dotyczy uporządkowania żwirowni (kąpieliska wodnego) przy ul.
Zabobrze w związku ze zbliżającym się okresem letnim. Proszę o rozważenie
możliwości ewentualnego zatrudnienia ratowników lub zakazu kąpieli oraz
oznakowanie bojami. Co z sanitariatami na tym kąpielisku?
6.3.2. ograniczenie szybkości do 30 km/h samochodów jadących ze Zgorzelca
(dojazd od ul. Zabobrze z góry),
6.3.3. przesunięcie wyżej znaku kierunku, ponieważ wjeżdżając do miasta z ul.
Zabobrze od Zgorzelca zasłania on widoczność nadjeżdżających samochodów
po stronie lewej od góry.
ZAŁĄCZNIK NR 8
6.4. radny Alojzy Skóra:
6.4.1. wniosek dot. zainstalowania sieci telewizji lokalnej na ul. Konradowskiej
i M. Kopernika. Mieszkańcy wymienionych ulic uprzejmie proszą, aby przy
wykonywaniu zaplanowanych modernizacji drogi - ul. Konradowskiej /w
porozumieniu z przedstawicielami telewizji lokalnej/ zainstalować sieć lokalną,
6.4.2. czy planuje się nowe oznakowanie ulic w mieście? Jaki jest proponowany
projekt oznakowania ulic (w mieście) i kiedy będzie realizowany? Jeżeli
pozostaną dotychczasowe metalowe słupy, to brak jest tablic z napisami ulic:
Starzyńskiego, Kopernika i Konradowskiej.
6.4.3. na jakiej zasadzie został przekazany budynek po byłej szkole handlowej
przy ul. Komuny Paryskiej?
ZAŁĄCZNIK NR 9
6.5. radny Krzysztof Pieszko - w sprawie promocji miasta; wśród wielu
elementów, które składają się na wizerunek miasta, w tym również postrzegania
go jako miejsca szeroko rozwiniętych działań gospodarczych, znajdują się
elementy tak obiektywne, jak i subiektywne. Do tych pierwszych należą, np.
warunki prowadzenia działalności, podatki, zwolnienia podatkowe. Nie mniej
ważne jest subiektywne odczucie osoby stykającej się po raz pierwszy z
miastem, wrażenie, skojarzenie. W trosce o budowę jak najlepszego wizerunku
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miasta Bolesławiec wnioskuję o stworzenie planu oświetlenia ważniejszych
zabytków Bolesławca, wśród których wymienię: wiadukt kolejowy, wieże
kościołów (przy ul. Widok, Kościelnej), wieża budynku Sądu. Może to wpłynąć
korzystnie na wzmożenie ruchu turystycznego, zatrzymywanie się przejezdnych
w Bolesławcu. W kolejnych latach możliwe byłoby zrealizowanie takiego
projektu.
ZAŁĄCZNIK NR 10

6.6. radny Janusz Kozioł - wniosek o wykonanie nawierzchni drogi wraz z
oświetleniem części ul. Leśnej w Bolesławcu od piekarni Pana Rulińskiego do
wylęgarni p. Stachów oraz wykonanie oświetlenia ul. Leśnej na odcinku do ul.
Lubańskiej. W załączeniu dotychczasowa korespondencja w w/w sprawie.
ZAŁĄCZNIK NR 11
6.7. radny Jarosław Kowalski
6.7.1. dot. Terenu u zbiegu ulic: Górne Młyny-Łokietka-Zgorzelecka
Jaki jest docelowy sposób zagospodarowania terenu (gruntu)? Jaki jest
przybliżony czas realizacji? Do kogo należy grunt?
6.7.2. dot. ul. Karkonoskiej - jaki był sposób finansowania budowy drogi? Kto
był inwestorem? Czy są przewidziane remonty ulic o podobnym charakterze, tj.
(kostka, oświetlenie)?
ZAŁĄCZNIK NR 12
6.8. radny Zdzisław Abramowicz poruszył następujące sprawy:
6.8.1. oddania baszt dzierżawionych pod prowadzenie działalności handlowejpamiątkowej przy ul. Grunwaldzkiej,
6.8.2. remontu wieży widokowej przy ul. Piastów i udostępnienie jej
zwiedzającym.
ZAŁĄCZNIK NR 13
6.9. radny Lesław Śliwko
6.9.1. proszę o przeredagowanie treści projektowanej umowy Sp. z o.o. w
sprawie Funduszu Poręczeń Kredytowych, ograniczając zasięg działania tylko
do powiatu,
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6.9.2. zobowiązać projektanta umowy do uzyskania pisemnych deklaracji
akcesu do Funduszu Poręczeń Kredytowych od wszystkich zainteresowanych
(na dzień dzisiejszy jest 7 podmiotów).
ZAŁĄCZNIK NR 14

Ad. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2002 r.
Pisemne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2002 rok – radni
otrzymali w terminie regulaminowym.
Temat ten był przedmiotem prac poszczególnych Komisji stałych Rady
Miejskiej.
7.1. Wprowadzenie do dyskusji.
Skarbnik Miasta p. Bożena Szymczak, celem wprowadzenia do dyskusji,
przedstawiła zbiorcze, syntetyczne zestawienie sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2002 r.
7.2. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu
budżetu miasta za 2002 r.
Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2002 r. radni
otrzymali w terminie regulaminowym (zał. nr 15).
Radny Zdzisław Abramowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
zreferował powyższą opinię.

7.3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r.
W/w opinię w sprawie:
- sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r. radni otrzymali w
dniu sesji przy liście obecności (zał. nr 16).
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Zreferował ją radny Zdzisław Abramowicz - Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
7.4. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2002 r.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia
absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2002 r. radni otrzymali w terminie
regulaminowym (zał. nr 17).
Radny Zdzisław Abramowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
zreferował powyższy wniosek informując, że Komisja Rewizyjna jednogłośnie,
tj. 4 głosami „za” (1 radny nieobecny) postanowiła wystąpić z wnioskiem do
Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2002 r.
7.5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej.
Opinię RIO w sprawie:
- wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolesławcu - radni otrzymali
w dniu sesji przy liście obecności (zał. nr 18).
Zreferował ją radny Zdzisław Abramowicz - Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
7.6. Dyskusja.
Na początku dyskusji głos zabrali Przewodniczący komisji stałych Rady
Miejskiej, którzy zreferowali pozytywne opinie poszczególnych Komisji do
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r., tj.:
-

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa - radny Hubert Prabucki (zał. nr 19),
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - radny
Krzysztof Pieszko (zał. nr 20),
- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - radny Andrzej
Czeczutka (zał. nr 21),
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- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - radny Eugeniusz
Kowalski (zał. nr 22).
7.7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002r.
Radni przed sesją otrzymali w terminie regulaminowym projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zreferował powyższy projekt
uchwały.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Miejskiej
stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2002 r. – została przez Radę Miejską podjęta jednogłośnie, tj. 21
głosami „za”.
UCHWAŁA NR VII/72/03 - zał. nr 23

2/ w sprawie udzielania absolutorium Prezydentowi Miasta za 2002 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radni otrzymali
również projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta za 2002 r.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zreferował powyższy projekt
uchwały.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Miejskiej
stwierdził, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta jednogłośnie, tj. 21
głosami „za” i w związku z tym Prezydent Miasta uzyskał absolutorium za 2002
r.
UCHWAŁA NR VII/73/03 - zał. nr 24
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Ad 8. Projekty uchwał Rady Miejskiej:
8.1. o zmianie uchwały Nr IV/43/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 22
stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i
rozliczania dotacji przedmiotowych.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miejska jednogłośnie, na wniosek radnego Stanisława
Andrusieczko, postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.

Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały o zmianie uchwały Nr IV/43/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia
22 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i
rozliczania dotacji przedmiotowych.
UCHWAŁA NR VII/74/03 - zał. nr 25

8.2. w sprawie porozumień pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Bolesławiec a Powiatem
Bolesławieckim,
reprezentowanym
przez
Zarząd
Powiatu
Bolesławieckiego.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miejska jednogłośnie, na wniosek radnego Józefa Burniaka,
postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie porozumień pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Bolesławiec a Powiatem
Bolesławieckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego.
UCHWAŁA NR VII/75/03 - zał. nr 26
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8.3. w sprawie przyjęcia środków z funduszu Unii Europejskiej ISPA
będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta
Miasta Bolesławiec do podpisania porozumienia o realizacji projektu
inwestycyjnego pn.: „Gospodarka ściekowa w Bolesławcu” i do
ustanowienia
zabezpieczenia
prawidłowego
wykorzystania
przekazanych środków.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby projekty uchwał, o
których mowa w ppkt. 8.3., 8.4. oraz 8.5., zostały zreferowane łącznie.
W/w projekty uchwał zreferowała Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych i Inwestycji Miejskich - Pani Kazimiera Popławska.
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Józef Burniak przypomniał historię oraz tryb ubiegania się o środki
unijne przez gminę miejską Bolesławiec. Podziękował również tym
wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Bolesławiec, którzy brali czynny
udział w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie środków z ISPA.
2) radny Józef Pokładek powrócił do uchwały nr LIII/451/02 z 08.10.2002 r. w
sprawie powierzenia obowiązków gminy miejskiej Bolesławiec na rzecz
PWiK. W związku z faktem, że PWiK na dzień dzisiejszy nie jest
przedsiębiorstwem gminnym, radny wystąpił z wnioskiem o dodanie w
projekcie uchwały § 4 o następującej treści: "Traci moc uchwała nr
LIII/451/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 08.10.2002 r. w sprawie
delegowania praw i obowiązków beneficjenta końcowego projektu ISPA pod
nazwą "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie
wiejskiej Bolesławiec w aspekcie czystości rzeki Bóbr jako odpływu Bobru"
oraz dodać § 5 "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
3) radny Stanisław Szypulski wystąpił z zapytaniem, czy dopisanie § 4 do
projektu uchwały nie spowoduje komplikacji przy podpisaniu umowy z NFOŚ.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.
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Po przerwie radny Józef Pokładek wycofał swój wcześniejszy wniosek,
ponieważ przywoływanie w dzisiejszej uchwale uchwały nr LIII/450/02, która
została podjęta w dniu 08.10.2002 r., mogłoby skomplikować realizację uchwały
w sprawie przyjęcia środków z ISPA. Następnie radny zawnioskował o
przygotowanie projektu uchwały na następną sesję w sprawie uchylenia
uchwały nr LIII/450/02.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia środków z funduszu Unii Europejskiej ISPA
będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta
Bolesławiec do podpisania porozumienia o realizacji projektu inwestycyjnego
pn.: „Gospodarka ściekowa w Bolesławcu” i do ustanowienia zabezpieczenia
prawidłowego wykorzystania przekazanych środków.
UCHWAŁA NR VII/76/03 - zał. nr 27

8.4. w sprawie zapewnienia finansowania projektu inwestycyjnego pn.:
„Gospodarka ściekowa w Bolesławcu” współfinansowanego z funduszu
Unii Europejskiej ISPA.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie zapewnienia finansowania projektu inwestycyjnego pn.:
„Gospodarka ściekowa w Bolesławcu” współfinansowanego z funduszu Unii
Europejskiej ISPA.
UCHWAŁA NR VII/77/03 - zał. nr 28
8.5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą
Miejską Bolesławiec a Gminą Wiejską Bolesławiec w sprawie wspólnej
realizacji rozbudowy kanalizacji na terenach obu gmin w ramach
programu ISPA.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie
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Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą
Miejską Bolesławiec a Gminą Wiejską Bolesławiec w sprawie wspólnej
realizacji rozbudowy kanalizacji na terenach obu gmin w ramach programu
ISPA.
UCHWAŁA NR VII/78/03 - zał. nr 29

8.6. w sprawie przekazania zadania własnego Gminy Miejskiej do realizacji
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Bolesławcu.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miejska większością głosów, tj. 19 głosami „za” przy 3 głosach
„wstrzymujących się”, na wniosek radnego Józefa Burniaka, postanowiła
odstąpić od referowania projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
- radna Grażyna Zbieg, radny Stanisław Andrusieczko, radny Józef Burniak,
radny Jarosław Kowalski, radny Stanisław Szypulski, którzy poruszali temat
pod kątem zasadności przeznaczenia środków z budżetu miasta Bolesławiec w
wys. 90 tys. zł na zadanie przekazane na rzecz PCK, zarzucając brak kalkulacji
kosztów tych zadań.
Na pytania radnych odpowiedzi udzielali:
- Naczelnik Wydziału Społecznego Pani Krystyna Boratyńska,
- Prezes PCK
- oraz Prezydent Miasta Piotr Roman.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie przekazania zadania własnego Gminy Miejskiej do realizacji
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Bolesławcu.
UCHWAŁA NR VII/79/03 - zał. nr 30
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8.7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie
regulaminowym (zał. nr 31). Autopoprawkę Prezydenta Miasta radni otrzymali
w dniu sesji przy liście obecności.
Rada Miejska, na wniosek radnego Krzysztofa Pieszko, większością
głosów, tj. 20 głosami "za" przy 1 głosie "wstrzymującym się", postanowiła
odstąpić od referowania projektu uchwały.
Skarbnik Miasta - Pani Bożena Szymczak przedstawiła autopoprawkę
Prezydenta Miasta.
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Stanisław Szypulski
- w dziale 710 rozdz. 71095 "Pozostała działalność" - zwiększenie kwoty o
270%. Czy nie można było przewidzieć wcześniej, że będą potrzebne
większe środki na ten cel?
- sprawa przeznaczenia kwoty 289.250 zł na energię dla placówek
oświatowych - czy nie umieliśmy policzyć przy opracowywaniu budżetu
miasta na 2003 r., jaka kwota jest potrzebna na ten cel?
- sprawa promocji - powieszenie reklamy w hali przy I LO w Bolesławcu kwota 12 tys. zł. Dlaczego te środki w wys. 12 tys., które mają być
przeznaczone na remont, zapisane są w promocji a nie na remont? Ponadto
rozdajemy pieniądze na nie swoje zadania, czego przykładem jest też
przeznaczenie 40 tys. zł na remont budynku Szkoły Muzycznej I stopnia.
2) radny Józef Burniak - mamy moralne prawo, jako „stary” Zarząd Miasta, być
wysłuchani, jeżeli nie uczestniczyć w podziale tego, co wypracowaliśmy.
Taką nić porozumienia próbowaliśmy na komisjach zawiązać. Jest już
tradycją, że władze tego miasta wypracowują nadwyżkę budżetową, a środki
te były przeznaczane na ekstra inwestycje dla miasta Bolesławiec. Zawsze
pytaliśmy i opozycji, i koalicji, na co przeznaczyć środki, po to, aby osiągnąć
konsensus. Niestety, w tym wypadku nic takiego się nie stało. Rozdajemy
środki z budżetu miasta na cele, które nie są naszymi zadaniami.
Zapominamy natomiast o tych zadaniach, które na nas spoczywają. Nie mogę
się zgodzić z takim faktem, że jeżeli ktoś zarządza nieudolnie, to należy mu
umorzyć podatek. Takie przykłady można mnożyć. Przyjęliśmy program
modernizacji autobusów MZK w Bolesławcu. W budżecie miasta nie ma na
ten cel ani złotówki. Jeżeli zaprzestaniemy tej modernizacji, to za 2-3 lata
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istniejący tabor się „rozleci”. Na komisji Pan Prezydent zarzucił nam, że nie
dbaliśmy o oświatę bolesławiecką. Życzę Panu, aby udało się Panu, przy
pomocy tej Rady, przeznaczyć min. 10 mln zł, jakie my przeznaczyliśmy na
oświatę. To oświata w powiecie jest w stanie katastrofalnym. Dlaczego więc
w nadwyżce budżetowej na ten cel przeznaczono tylko 641 tys. zł, z tego
duża kwota na dofinansowanie energii. Również zadawane na komisji było
pytanie dot. kwoty przeznaczonej dla Policji i na czym miałoby polegać
porozumienie z Policją. Przeznaczanie 25 tys. zł na nagrody dla policjantów
to jest czysta korupcja. Dlaczego nie przeznaczyć tych środków na
dodatkowy etat? Klub radnych SLD jest zmuszony głosować przeciwko
takim zmianom w budżecie miasta na 2003 r., jakie zostały zaproponowane
w projekcie uchwały.
3) radny Jarosław Kowalski - odbieram wypowiedź, że wszystko co chcemy
zrobić dla ludzi - to jest źle.
4) radna Grażyna Zbieg - Pan radny źle zinterpretował wypowiedź radnego J.
Burniaka. Proszę przeanalizować swoją wypowiedź. My nie jesteśmy
przeciwni przekazywaniu środków na tego typu cele, ale chcemy, aby były to
umowy bardzo czytelne. Jestem również oburzona, że wydamy 40 tys. zł na
nie swoją szkołę, tj. na Szkołę Muzyczną I st.
5) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik odniósł się do sprawy dobrej
współpracy z Policją oraz do umowy Funduszu Poręczeń Kredytowych.
6) radny Józef Burniak dodał, że nikt nie neguje celowości podpisania
porozumienia z Policją.
7) Prezydent Miasta Piotr Roman - sprawa nagród dla policjantów - jest to
wstępna kwota. Dokładne wyliczenia zostaną Państwu przedstawione, a
ponadto chodzi nie o sfinansowanie dwóch etatów, tylko jest to wykup usług
kontroli policyjnych. Patrole policyjne mają być pełnione całodobowo,
dwuosobowo. Mają one za zadanie strzec bezpieczeństwa oraz egzekwować
prawo miejscowe. Sprawa podziału środków dla Policji wynikać powinna
przede wszystkim z kryterium skuteczności.
Prezydent również nawiązał do następujących spraw:
- Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- przeznaczenia środków na oświatę bolesławiecką,
- umarzania podatku od nieruchomości
8) radny Hubert Prabucki również powrócił do sprawy przeznaczenia 100 tys. zł
dla Policji oraz zaproponował, aby uwzględnić w tej kwocie nie tylko
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sfinansowanie dodatkowych patroli, ale również pomoc w realizacji uchwały
w sprawie utrzymania czystości na terenie miasta Bolesławiec.
Następnie radny Bolesław Nowak wystąpił z wnioskiem o zamknięcie
dyskusji.
Rada Miejska większością głosów, tj. 16 głosami "za" przy 5 głosach
"wstrzymujących się", postanowiła zamknąć dyskusję nad w/w tematem.
Rada Miejska większością głosów, tj. 14 głosami „za” przy 7 głosach
"przeciw", uchwaliła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na
2003 rok.
UCHWAŁA NR VII/80/03 - zał. nr 32
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.

8.8. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miejska jednogłośnie odstąpiła od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami "za", uchwaliła projekt
uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli.
UCHWAŁA NR VII/81/03 - zał. nr 33
8.9. w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego przy ul. Zygmunta Augusta
16b w Bolesławcu.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie
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Rada Miejska większością głosów, tj. 20 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko,
postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego przy ul. Zygmunta Augusta
16b w Bolesławcu.
UCHWAŁA NR VII/82/03 - zał. nr 34

8.10. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Bolesławiec.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miejska jednogłośnie, na wniosek radnego Huberta Prabuckiego,
postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR VII/83/03 - zał. nr 35

8.11. w sprawie programu przeciwdziałania zjawisku „graffiti” na terenie
miasta Bolesławiec.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miejska jednogłośnie, na wniosek radnego Józefa Burniaka,
postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Józef Burniak - budzi moje wątpliwości fakt podejmowania tej
uchwały, ponieważ w zasadzie podjęta przed chwilą uchwała w sprawie
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utrzymania porządku i czystości w gminie wyczerpuje możliwości
zwalczania zjawiska graffiti. Choć są i nowe elementy w zaproponowanym
projekcie uchwały. Jestem przeciwny takim rozwiązaniom, jak: zapewnienie
„graficiarzom” miejsca, gdzie będą mogli malować. Jeżeli „graffiti”
uznajemy za coś złego, to nie stwarzajmy miejsc dla ich wyczynów. Dlatego
występuję z wnioskiem o zmodyfikowanie projektu uchwały i odrzucenie
możliwości stworzenia jakiegokolwiek miejsca w Bolesławcu dla tzw.
„graficiarzy”.
2) radny Jarosław Kowalski - uważam, że profilaktyka jest najważniejsza i
należy stworzyć takie miejsca, o których mowa w projekcie uchwały.
Rada Miejska większością głosów nie przyjęła wniosku radnego Józefa
Burniaka. „Za” wnioskiem głosowało 7 radnych, przy 12 głosach „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących się”.
Rada Miejska większością głosów, tj. 19 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się”, uchwaliła projekt uchwały w sprawie programu
przeciwdziałania zjawisku „graffiti” na terenie miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR VII/84/03 - zał. nr 36
8.12. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, ustalenia ich
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw
referendum.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miejska jednogłośnie, na wniosek radnego Stanisława
Andrusieczko, postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 21 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, ustalenia ich
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum.

UCHWAŁA NR VII/85/03 - zał. nr 37
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9. Sprawy organizacyjne.
9.1. informacje bieżące dla Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że:
- do 30 kwietnia 2003 r. należy złożyć oświadczenia majątkowe oraz że
upoważnił Pana Bronisława Grygiela - Głównego Specjalistę w Urzędzie
Miasta do przyjmowania oświadczeń w jego imieniu,
- VIII sesja Rady Miejskiej w Bolesławcu planowana jest na 28 maja 2003 r.

10.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiedzi wyjaśniającej na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
udzielili:
Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik
dot. 6.1.1. budowy chodnika i zainstalowania lamp na ul. Kościuszki odcinek ok.
300 m - jest to droga wojewódzka, więc wystąpimy do Zarządcy tej drogi z
wnioskiem.
Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalnego Genowefa Bogaczewicz
dot. 6.1.2. poszerzenie ul. Kleeberga - na wniosek mieszkańców ul. Kleeberga
podjęte zostały rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bolesławianka” w
sprawie terenu pod poszerzenie tej drogi. W rozmowach Pan Prezes oświadczył,
że istnieje problem z wydzieleniem działek na poszerzenie drogi i przypisanie
ich do odpowiednich mieszkań. Trwają jeszcze rozmowy ze Spółdzielnią
Mieszkaniową i mam nadzieję, że jakieś rozwiązanie się znajdzie.
dot. 6.1.3. nawodnienie boisk sportowych na osiedlu Kwiatowym - na budowę
sieci wodociągowej ok. 50 m wraz z hydrantem został opracowany projekt
techniczny. W budżecie miasta na 2003 rok nie zostało to zadanie uwzględnione,
ale istnieje możliwość korzystania z pobliskiego hydrantu, który znajduje się ok.
50 m dalej.
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Naczelnik Wydziału Społecznego Krystyna Boratyńska
dot. 6.1.4. według jakich kryteriów oraz dla jakich instytucji zostały
przydzielone środki na organizację letniego wypoczynku - wpłynęło 5
wniosków: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - na 7.000 zł na 40 uczestników,
dostało 7.000 zł, Caritas Diecezji Legnickiej - 20.000 zł na 60 uczestników, TPD
- 20.000 zł na 40 uczestników - otrzymało 180 zł/1 dziecko, ZHP - 22.000 zł na
160 uczestników - otrzymał 22.000 zł, Parafialny Zespół Caritas Bolesławiec 7.000 zł na 40 uczestników. Ponieważ Caritas Legnica i Parafialny Zespół
Caritas Bolesławiec złożyli wnioski, to uznaliśmy, że Caritas Legnica - to są
dzieci spoza naszego miasta, natomiast daliśmy 100% na potrzeby Caritas
Bolesławiec. Nie wzięliśmy pod uwagę tylko jednego wniosku Związku
Bezrobotnych Powiatu Bolesławieckiego, ponieważ wniosek ten nie spełniał
wymogów formalnych. Na komisji te podmioty, które dostały pieniądze
zaproponowały Pani Przewodniczącej tego związku, że chętnie wezmą dzieci
członków z tego Związku na wypoczynek letni.
Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik
dot. 6.1.5. kiedy będzie budowana ul. Ceramiczna - w tej chwili
przygotowujemy kompleksowo sprawę kanalizacji wzdłuż ul. Zabobrze i te
doświadczenia przeniesiemy na ul. Ceramiczną. Dopiero po zrealizowaniu tych
przyłączy będziemy w stanie zrealizować ul. Ceramiczną. Tutaj z dużą pomocą
przychodzą wodociągi, które wykonują część instalacji odpływowej przy użyciu
własnych środków i własnych materiałów.
Prezydent Miasta Piotr Roman
dot. 6.2. ukrócenie praktyki mycia przez dzieci szyb w samochodach
zatrzymujących się na światłach na skrzyżowaniu ulic Staszica, Cieszkowskiego
oraz Wróblewskiego - z jednej strony jest to zadanie Policji. Ja za każdym
razem, kiedy jestem świadkiem takiego zdarzenia dzwonię na Policję. Gdyby
wszyscy zaczęli tak reagować, może można by ukrócić tego typu praktyki.
Może pomogą również te patrole policyjne, na które dzisiaj zdecydowaliśmy się
przeznaczyć środki z budżetu miasta.
Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik - w uzupełnieniu - niewykluczone, że
przy tych skrzyżowaniach, gdzie występują tego typu zdarzenia umieścimy
przenośne kamery, przy okazji moritoringu miasta.
Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik
dot. 6.3.1. sprawa uporządkowania (kąpieliska wodnego) żwirowni przy ul.
Zabobrze - jest to problem, który przewija się już od 1990 roku. Żwirownia jest
w tej chwili dzierżawiona przez Związek Wędkarski i zwrócimy się z prośbą o
oczyszczenie terenu, natomiast żwirownia nie powinna służyć jako miejsce
kąpieli dla mieszkańców. Nad żwirownią przebiega linia wysokiego napięcia i w
22

przypadku, gdyby się urwała ta linia, mogłoby dojść do wypadku i nieszczęścia.
Będą widoczne tablice mówiące o zagrożeniu i zakazujące kąpieli.
Prezydent Miasta Piotr Roman
dot. 6.3.3. przesunięcie wyżej znaku kierunku na ul. Zgorzeleckiej - w tej
sprawie były już wnioski przesyłane do zarządcy drogi . Jest to droga krajowa.
Będziemy ponawiać te wnioski, bo ta tablica stwarza pewne ograniczenie
widoczności.
Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik
dot. 6.3.2. ograniczenie szybkości do 30 km/h samochodów jadących ze
Zgorzelca (dojazd od ul. Zabobrze z góry) - wystąpimy do Dyrekcji Dróg
Krajowych.
Prezydent Miasta Piotr Roman
dot. 6.4.1. zainstalowanie sieci telewizji lokalnej na ul. Konradowskiej i M.
Kopernika - wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na nową kamerę, który to
sprzęt poprawi w zasadniczy sposób cały system obróbki materiału wizyjnego i
da zupełnie inne możliwości przekazu programu. Będzie to system cyfrowy.
Jeśli chodzi o samo zainstalowanie sieci - przypominam, że jest to właściciel
prywatny. Będę się widział z Panem Leszkiem Burchardtem i będę rozmawiał
na ten temat. W Bolesławcu jest kilka osiedli, gdzie mieszkańcy wyrażają chęć
odbierania telewizji kablowej. Są pewne problemy, ponieważ te plany, które
miał właściciel sieci na ten rok, niestety nie zostaną zrealizowane, ponieważ w
tym roku wprowadzono nowe przepisy dot. wykorzystania niektórych kanałów
telewizyjnych.
Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalnego Genowefa Bogaczewicz
dot. 6.4.2. czy planuje się nowe oznakowanie ulic w mieście - na budynkach
znajdują się nazwy ulic, niestety nie ma kolorowych słupków z tabliczkami.
Zostały one umieszczone tylko centrum miasta. Montowała je firma z Gliwic
nieodpłatnie, tylko dlatego, że w zamian za umieszczenie tych słupków mieli
możliwość pobierania środków finansowych za zamieszczane tam również
reklam. Firma ta już więcej nie będzie montować oznakowania na naszym
terenie. W każdym razie zostaną oznakowane ulice, o których mówił radny.
Prezydent Miasta dodał, że w programie upiększania miasta jest zapisane
zadanie: umieszczanie ceramicznych tablic z nazwami ulic w mieście, jako
element wyróżniający nasze miasto.
Z-ca Prezydenta Miasta Andrzej Chodyra
dot. 6.4.3. na jakiej zasadzie został przekazany budynek po byłej szkole
handlowej przy ul. Komuny Paryskiej - jest to nieruchomość, która wchodzi w
skład mienia Gminy Miejskiej Bolesławiec. Na mocy postanowienia z dnia
27.06 2002 r. Zarząd Miasta postanowił upoważnić dyr. MZGM do zawarcia
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umowy najmu z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa za stawkę czynszu
w wys. 1,50 zł/m2. Do tego budynku przynależy również grunt o pow. 950 m2,
który Zarząd Miasta postanowił oddać ARiMR do bezpłatnego korzystania. W
umowie są znaczne rozbieżności w stosunku do tego, co Zarząd Miasta
postanowił. Będzie to przedmiotem naszej analizy.
Prezydent Miasta Piotr Roman
dot. 6.5. promocja miasta (oświetlenie) - problem ten jest znakomicie
rozwiązany w Świdnicy. Jest to element, który w znakomity sposób poprawiłby
wizerunek naszego miasta. Jest przeznaczonych 20.000 zł na opracowanie
koncepcji. W ramach tej koncepcji chcielibyśmy, aby były podświetlone m.in.:
Kościół WNMP, baszty, pomnik Kutuzowa, wieża Kościoła na pl. Zamkowym,
Sąd Rejonowy, wiadukt, Muzeum Ceramiki. Nie jest to zamknięta lista, ale
chcemy stworzyć coś w rodzaju trasy turystycznej wzdłuż podświetlonych
obiektów godnych obejrzenia również po zmroku.
Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik
dot. 6.6. wykonanie nawierzchni drogi wraz z oświetleniem części ul. Leśnej w
Bolesławcu od Piekarni Pana Rulińskiego do wylęgarni P. Stachów oraz
wykonanie oświetlenia ul. Leśnej na odcinku do ul. Lubańskiej - nie braliśmy
pod uwagę remontu tej ulicy. Dokonamy wizji lokalnej, natomiast zadeklarować
w tej chwili można doraźne jej naprawienie. Jeśli okaże się to konieczne, to być
może w przyszłym roku uwzględnimy te zadanie w budżecie miasta.
Prezydent Miasta Piotr Roman
dot. 6.7.1. teren u zbiegu ulic: Górne Młyny - Łokietka - Zgorzelecka - w planie
było zapisane opracowanie dokumentacji wyburzenia całości budynków
zlokalizowanych na tym terenie. Mam nadzieję, że w tym roku uda się nam
wprowadzić zadanie polegające na samym wyburzeniu. Następnie chcielibyśmy,
aby ten kwartał został zabudowany. W tej chwili dysponujemy jedną koncepcją,
która była wykonywana na zlecenie poprzedniego Zarządu Miasta, tj. Koncepcja
programowo-przestrzenna w kwartale ulic Łokietka - Górne Młyny Zgorzelecka, która przewiduje tam budowę zespołu budynków usługowomieszkalnych wielorodzinnych. Jest to koncepcja, która jest celowa, ale chcemy
jeszcze popracować nad tym dokumentem, bo jest kilka innych propozycji.
Jeszcze nie wiadomo, jeżeli chodzi o sposób finansowania tej inwestycji, czy to
będzie deweloper czy Partnerstwo Publiczno-Prywatne, czy też inna formuła.
Jest to ta okolica, o której możemy mówić, jako o przesuniętym centrum miasta.
Wystąpił tam jednak pewien problem, ponieważ mam akt notarialny kupnasprzedaży jednej z działek tam znajdujących się, która to transakcja została
zawarta w przeddzień mojego zaprzysiężenia 18.11.2002 r. Dokonano zamiany
działek, a osobami, które tego dokonywały był ówczesny Prezydent Miasta
Józef Burniak, Z-ca Prezydenta Miasta Grażyna Zbieg oraz Państwo
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Kubiakowie, którzy dokonali zamiany nieruchomości w taki sposób, że Gmina
Miejska Bolesławiec nabyła prawo własności niezabudowanej działki gruntu
położona w Bolesławcu przy ul. Widok (działka za murem kościelnym,
położonym pomiędzy posesją Pana Lachowskiego a murem kościelnym) o pow.
776 m2, natomiast Państwo Kubiak nabyli prawo własności niezabudowanej
działki gruntu o pow. 440 m2 położonej przy ul. Zgorzeleckiej (koło sklepu
chemicznego). Wartość działki na ul. Widok została wyceniona na 28.308 zł,
natomiast wartość działki gruntu przy ul. Zgorzeleckiej na 48.488 zł. Zamiana ta
nastąpiła za dopłatą w kwocie 20.180 zł, którą Państwo Kubiak wpłacili na rzecz
Gminy Miejskiej Bolesławiec. Ponieważ koncepcja programowo-przestrzenna
zakłada, ze Gmina Miejska jest właścicielem całości nieruchomości,
zwróciliśmy się do Pana Kubiaka o to, aby zamienić jego działkę na inną, w
innym miejscu bądź też ją odkupić. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie są
zainteresowani zamianą, a jedynie sprzedażą przedmiotowej działki proponowana cena wynosi 1 mln zł. Jest to dla nas wielki problem. Będziemy
się starali odzyskać ten teren, ponieważ to utrudnia w zasadniczy sposób
budowę „trójkąta ulic”. Rozważaliśmy również unieważnienie aktu
notarialnego, ale jest to bardzo trudne, o ile możliwe.
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich
Kazimiera Popławska
dot. 6.7.2. ul. Karkonoska - jest to ciąg pieszo-jezdny, który wykonany był z
ubiegłym roku. Zadanie to jest ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu
miasta za 2002 r. a wykonane zostało ze środków własnych. Koszt budowy
wyniósł 241.188 zł. Jeśli chodzi o technologię, to nawierzchnia wykonana jest z
kostki. Wykonano też oświetlenie. Jest to pewien standard.
Prezydent Miasta Piotr Roman
dot. 6.8.1. oddania baszt dzierżawionych pod prowadzenie działalności
handlowej-pamiątkowej przy ul. Grunwaldzkiej, dot. 6.8.2. remontu wieży
widokowej i udostępnienie jej zwiedzającym przy ul. Piastów - prowadzimy w
tej sprawie korespondencję z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pan
Naczelnik Wydziału MiG przedstawi stopień zaawansowania tych rozmów.
Naczelnik Wydziału MiG Piotr Żak
wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie
wytycznych konserwatorskich.
Następnie Pan Naczelnik odczytał odpowiedź Konserwatora Zabytków w tej
sprawie (zał. nr 38).
- w planie upiększania miasta, jako jeden z punktów, zapisane jest zadanie
stworzenia historycznych ciągów pieszo-rowerowych wokół miasta, w tym
udostępnienie baszty widokowej przy al. Piastów. W ciągu miesiąca zostanie
sprawa zakończona.
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Prezydent Miasta Piotr Roman
Sprawa budowy chodnika na ul. Sobieskiego-Baczyńskiego - sprawa była już od
dawna w zamiarach miasta. Jeżeli Państwo uznacie odpowiedź Pani Z-cy
Naczelnik Wydz. Komunalnego za niewystarczającą, ponieważ padły zarzuty
pod moim adresem ukrywania pewnych informacji oraz zarzuty dot. łamania
prawa budżetowego - to proponuję powołać komisję lub skierować sprawę do
Komisji Rewizyjnej, aby zbadała sprawę.
Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalnego Genowefa Bogaczewicz
powróciła do sprawy budowy chodnika na ul. Sobieskiego-Baczyńskiego remont tego chodnika został podjęty na wniosek radnego Janusza Kozioła, który
w imieniu mieszkańców zwrócił się do nas o wykonanie tego chodnika. Chodnik
ten remontowany jest w ramach uchwalonych środków finansowych - środki
wyasygnowane na cząstkowe remonty dróg, chodników, placów w kwocie 343
tys. zł. W tym wykazie zadań nie są wyszczególnione te chodniki, które
będziemy wykonywać, jest podana tylko kwota. Inną przyczyną podjęcia
realizacji remontu tego chodnika jest sprawa sądowa, która została założona
przez jedną z mieszkanek ul. Sobieskiego. Dziecko, które przechodziło przez ten
chodnik uległo wypadkowi. Mieszkańcy tego osiedla bardzo nam dziękują za
rozpoczęcie tego remontu.
W dyskusji udział wzięli:
- radny Józef Burniak - nawiązując i wyjaśniając sprawę zamiany działki przy
ul. Zgorzeleckiej.
- Prezydent Miasta Piotr Roman dodał, że w tym trójkącie ulic jest to jedyna
prywatna działka.
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 VII sesję Rady Miejskiej w Bolesławcu.
Protokołowała:
Joanna Pawłowska
JP/JP
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