PROTOKÓŁ NR VIII/03
VIII sesji Rady Miasta Bolesławiec, odbytej w dniu 28 maja 2003 r. w Sali
Rajców Ratusza – Rynek 41, II p. pod przewodnictwem radnego Stanisława
Małkowskiego – Przewodniczącego Rady Miasta.
Sesję rozpoczęto o godz. 9.00
Sesję zakończono o godz. 13.30
Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 21 radnych
Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Krzysztof Konopka
2. Cezary Przybylski
3. Piotr Roman
4. Karol Stasik
5. Jerzy Zieliński
6. Bożena Szymczak
7. Tadeusz Grzesik
8. Bronisław Grygiel

- Starosta Bolesławiecki
- Wicestarosta Bolesławiecki
- Prezydent Miasta
- Z-ca Prezydenta Miasta
- Sekretarz Miasta
- Skarbnik Miasta
- Radca Prawny Urzędu Miasta
- Główny Specjalista w Urzędzie
Miasta
9. Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej i goście VIII sesji
10.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 VIII sesji.
Ustalony porządek obrad VIII sesji radni otrzymali w zawiadomieniach, w
terminie regulaminowym. Ustalony porządek obrad Przewodniczący Rady
Miasta zaproponował uzupełnić o punkt 6. Interpelacje, zapytania i wnioski
radnych oraz w punkcie 7. Projekty uchwał Rady Miasta o ppkt 7.14. w sprawie
porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, reprezentowaną przez
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Prezydenta Miasta Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim, reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego.
Uzupełniony porządek obrad radni otrzymali w dniu sesji przy liście
obecności, a projekt uchwały radni otrzymali przed sesją w terminie
regulaminowym.
Ponadto przed sesją radni otrzymali autopoprawki projektów uchwał, tj.:
- ppkt 7.3. w sprawie przygotowania wyborów ławników do sądów
powszechnych,
- ppkt 7.6. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.,
- ppkt 7.7. w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz
- ppkt 7.8. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Prezydentowi Miasta
Bolesławiec.
Radny Jan Paździora oraz radny Stanisław Szypulski poruszyli temat
sposobu przygotowania VIII sesji, na którą materiały były przygotowywane w
kilku wersjach i z opóźnieniem a niektóre projekty uchwał były dostarczone bez
parafki Prezydenta Miasta Bolesławiec.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta przyjęła porządek
obrad VIII sesji, z uwzględnieniem zaproponowanych zmian - większością
głosów, tj. 14 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących się”, w
następującym brzmieniu:
1. Otwarcie VIII sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad VIII sesji.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej VII sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji Rady Miasta
odbytej w dniu 23 kwietnia 2003 r.
5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym,
5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w
okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Projekty uchwał Rady Miasta.
7.1. o uchyleniu uchwały Nr LIII/451/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 8
października 2002 roku 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 dopływu Odry”,
7.2. o zmianie uchwały Nr II/24/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11
grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec,
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7.3. w sprawie przygotowania wyborów ławników do sądów powszechnych,
7.4. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec od Powiatu
Bolesławieckiego zadania publicznego w zakresie zarządzania
powiatowymi drogami publicznymi, położonymi w granicach
administracyjnych miasta Bolesławiec,
7.5. w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Bolesławiec a Powiatem
Bolesławieckim,
reprezentowanym
przez
Zarząd
Powiatu
Bolesławieckiego,
7.6. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.,
7.7. w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec,
7.8. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Prezydentowi Miasta
Bolesławiec,
7.9. o zmianie uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia
26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
7.10. o zmianie uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20
sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i
spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5%
alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu,
7.11. w sprawie utworzenia Drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo,
7.12. w sprawie porozumień między Gminą Miejską Bolesławiec z
Komendantem Powiatowym Policji w Bolesławcu,
7.13. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta
Bolesławiec,
7.14. w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec,
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Bolesławiec a Powiatem
Bolesławieckim,
reprezentowanym
przez
Zarząd
Powiatu
Bolesławieckiego.
8. Sprawy organizacyjne:
8.1. informacje bieżące dla Rady Miasta.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Cześć wyjazdowa sesji - wizyta na budowie Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Trzebieniu.
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Ad 3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miasta.
Zgodnie z regulaminem Rady Miasta protokół VII sesji, odbytej w dniu
23 kwietnia 2003 r. był wyłożony do wglądu w Referacie Organów Gminy
Miejskiej – oraz w czasie sesji.
Powyższy protokół – Rada Miasta przyjęła bez zmian i poprawek.

Ad 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji
Rady Miasta odbytej w dniu 23 kwietnia 2003 r.
Pisemne sprawozdanie na w/w temat radni otrzymali przed sesją, w
terminie regulaminowym.
W/w sprawozdanie Rada Miasta 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 Józef Burniak – czy w związku z podjęciem działań zw. z systemem
zarządzania jakością ISO 9001 2000 Urząd Miasta podjął działania dot.
refundowania kosztów, jakie zostały poniesione z tego tytułu lub zostaną
poniesione. Taka możliwość ubiegania się o refundację jest z Państwowej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i to do wysokości 60%.
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2) radny Jarosław Kowalski – dziękuję Panu Prezydentowi Miasta za godne
reprezentowanie naszego miasta w Watykanie.
3) radna Grażyna Zbieg – proszę podać ogólną kwotę, jaka została wydana z
rezerwy ogólnej od początku roku 2003.
4) Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński – firma ZETOM, którą wybraliśmy z trzech
oferentów, jako konsultanta i firmę wdrażającą system ISO w naszym Urzędzie
przygotowuje również wystąpienie do PARP-u i na następnej sesji będziemy
Państwa radnych informować, na ile wniosek będzie zrealizowany, ponieważ
wiemy, że pieniądze już się skończyły.
5) Skarbnik Miasta Bożena Szymczak poinformowała, że informacja, o którą
prosi radna Grażyna Zbieg zostanie przygotowana w przerwie sesji.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada jednogłośnie, tj. 21
głosami "za", w/w informację przyjęła do akceptującej wiadomości.

5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
Powyższą informację przedstawił Przewodniczący Rady Miasta, który
poinformował, że:
- rozpatrzył dwie skargi, z czego jedną skierował do Dyrektora MZGM,
natomiast na drugą udzielił odpowiedzi,
- oświadczenia majątkowe zostały złożone przez radnych w terminie, tj. do 30
kwietnia br. Natomiast oświadczenie Prezydenta Miasta oraz
Przewodniczącego Rady Miasta zostały dostarczone Wojewodzie
Dolnośląskiemu. Jeden egzemplarz oświadczenia Przewodniczącwego Rady
został przekazany do Urzędu Skarbowego, a jeden egzemplarz został złożony
na ręce Prezydenta Miasta,
- wszystkie projekty uchwał z VIII sesji zostały pozytywnie zaopiniowane
przez odpowiednie komisje stałe Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada informację przyjęła do
akceptującej wiadomości.
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Ad 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Małkowski poinformował, że
zgodnie z § 24 ust. 4 regulaminu Rady Miasta interpelacje, zapytania i wnioski
radnych winny być składane na ręce przewodniczącego Rady Miasta w formie
pisemnej.
Następnie głos zabrali:
6.1. radny Eugeniusz Kowalski
6.1.1. czy istnieje bieżący plan ograniczenia nieprzyjemnych zapachów
emitowanych przez oczyszczalnię ścieków?
6.1.2. czy zostanie wymieniona rura wodociągowa na ul. Zabobrze nr 2-12 w
związku z modernizacją Zabobrza? Rura ta jest wykonana z azbestu i cementu.
ZAŁĄCZNIK NR 5
6.2. radny Alojzy Skóra
6.2.1. mieszkańcy Bolesławca uprzejmie proszą o zwiększenie limitu godzin
rekreacyjnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w godzinach
popołudniowych i wieczornych oraz o zwiększenie stanowisk zabiegów
leczniczych.
6.2.2. mieszkańcy ul. Łasickiej, Marcinkowskiego i Zygmunta Augusta proszą o
poprawę i utwardzenie nawierzchni drogi pomiędzy ul. Marcinkowskiego a
Zygmunta Augusta.
ZAŁĄCZNIK NR 6
6.2.3. mieszkańcy ul. Kleeberga uprzejmie proszą o wykonanie parkingu
samochodowego, gdyż obecne parkowanie pojazdów na ulicy jednokierunkowej
zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom i utrudnia przejazd kierowcom.
6.2.4. na prośbę mieszkańców Bolesławca składam wniosek w sprawie
uruchomienia linii autobusowej w świąteczne i wolne dni do Zamku
„Kliczków”.
ZAŁĄCZNIK NR 7
6.3. radny Bolesław Nowak
6.3.1. w imieniu osób niepełnosprawnych zamieszkujących w okręgu
wyborczym nr 1, usytuowanym w Szkole Podstawowej nr 5 zwracam się do
Pana Prezydenta z prośbą o przeniesienie siedziby wspomnianego lokalu
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wyborczego z pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku szkoły na parter
tegoż budynku. Wniosek mój uzasadniam tym, że szkoła będąca siedzibą lokalu
wyborczego, nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dużym problemem dla osób niepełnosprawnych jest już dostanie się do
budynku szkoły, nie wspominając o problemach, jakie osoby te napotykają przy
wejściu na pierwsze piętro budynku. Z uwagi na powyższe proszę o interwencję
w przedstawionej sprawie.
ZAŁĄCZNIK NR 8
6.3.2. w związku z zakończeniem przez operatorów telekomunikacyjnych prac
modernizacyjnych sieci telefonicznych, polegających na umieszczeniu łączy w
kanałach pod ziemią, zwracam się do władz miasta o interwencję w sprawie
zdemontowania naziemnych sieci telefonicznych i usunięcia starych słupów,
stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
ZAŁĄCZNIK NR 9
6.3.3. sprawa dotycząca siedziby oddziału Poczty Polskiej, usytuowanej w
budynku przy ul. Staszica. Pomieszczenia oddziału Poczty od lat nie
remontowane, znajdują się w opłakanym stanie. Są one w związku z tym nie
najlepszą wizytówką naszego miasta. Dlatego też zwracam się do Pana
Prezydenta o zmobilizowanie właściciela lokalu do dokonania niezbędnych prac
remontowych.
ZAŁĄCZNIK NR 10
6.4. radna Irena Dul sprawa odpowiedzi Pani Naczelnik Wydziału
Społecznego dot. przydziału środków dla instytucji miejskich organizujących
kolonie.
ZAŁĄCZNIK NR 11
6.5. radny Stanisław Szypulski - w kwietniu ubiegłego roku Towarzystwo
Miłośników Dorzecza Bobru i Kwisy przekazało nieodpłatnie 200 sadzonek
jesiona. Z uwagi na warunki atmosferyczne zostały one przez Pana Wolańskiego
zabezpieczone i miały być wysadzane w roku bieżącym. Minął już okres
sadzenia drzew w roku bieżącym i w/w jesiony wysadzone nie zostały. Dlaczego
mimo olbrzymiej wycinki drzew w br. nie zrobiono żadnych nasadzeń?
ZAŁĄCZNIK NR 12
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6.6. radna Irena Dul - dot. interwencji w sprawie funkcjonowania lokalu
gastronomicznego „Kurna Chata”. Lokal ten otwarty jest od godziny 10.00 do
późnych godzin nocnych, a nawet rannych.
ZAŁĄCZNIK NR 13
6.7. radna Grażyna Zbieg - proszę o przedstawienie szczegółowych kosztów
poniesionych na organizację „Dni Miasta”.
ZAŁĄCZNIK NR 14
6.8. radny Józef Burniak
6.8.1. w budżecie miasta na rok 2003 ze środków na przeciwdziałanie
alkoholizmowi Rada zatwierdziła zadanie IV na kwotę 45.000 zł dla BSA
„Przemiana”. Stowarzyszenie przedłożyło odpowiedni kosztorys na
wykorzystanie tych środków. Tymczasem umowa, jaka została przedłożona
„Przemianie” opiewa na kwotę 27.500 zł. Kwota ta nie zapewnia realizacji
zadań działalności BSA „Przemiana” w tym roku. Proszę o informację, kto i
kiedy zmienił kwotę przeznaczoną w budżecie miasta dla „Przemiany”?
6.8.2. proszę Pana Prezydenta o jasną deklarację, jaki jest Pana stosunek
dotyczący wejścia Polski do Unii Europejskiej? Prośba ta jest podyktowana tym,
że tegoroczne Dni Miasta zostały wykorzystane na promocję Radia Maryja oraz
propagandę antyeuropejską.
6.8.3. na czyj koszt nastąpił Pana wyjazd do Rzymu?
6.8.4. oczekuję przeprosin za stwierdzenie na poprzedniej sesji, kiedy to Pan
Prezydent zarzucił Zarządowi SLD odwołanie dyrektora Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych Pana Jana Kaczmarkiewicza. Jak widać nic takiego nie
nastąpiło.
6.8.5. proszę o interwencję w Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg w sprawie tempa
przebudowy ul. Jeleniogórskiej.
6.8.6. jaki jest dalszy przebieg sprawy terenu przy ul. Fabrycznej?
ZAŁĄCZNIK NR 15
6.7. radny Lesław Śliwko - proszę o informację dotyczącą zakupu notebooków
dla Urzędu Miasta, tj. marka, typ, skrócona specyfikacja techniczna oraz
cena jednostkowa brutto. Do jakich celów są one używane? Kto ich używa?
W jakiej firmie i gdzie zostały zakupione?
ZAŁĄCZNIK NR 16

8

Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.

Ad 7. Projekty uchwał Rady Miasta:
7.1. o uchyleniu uchwały Nr LIII/451/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z
dnia 8 października 2002 roku 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 dopływu
Odry”.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

W/w projekt uchwały zreferowała Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych i Inwestycji Miejskich - Pani Kazimiera Popławska.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (2 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), uchwaliła projekt uchwały o uchyleniu uchwały Nr
LIII/451/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 8 października 2002 roku 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 dopływu
Odry”.
UCHWAŁA NR VIII/86/03 - zał. nr 17

7.2. o zmianie uchwały Nr II/24/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11
grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta większością głosów, tj. 18 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu), na wniosek
radnego Huberta Prabuckiego, postanowiła odstąpić od referowania projektu
uchwały.

9

Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (2 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), uchwaliła projekt uchwały o zmianie uchwały Nr
II/24/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie
Statutu Miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR VIII/87/03 - zał. nr 18

7.3. w sprawie przygotowania wyborów ławników do sądów powszechnych.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie
regulaminowym (zał. nr 19). Autopoprawkę Prezydenta Miasta radni otrzymali
w dniu sesji przy liście obecności (zał. nr 20).
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (2 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko,
postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (2 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), uchwaliła projekt uchwały w sprawie przygotowania
wyborów ławników do sądów powszechnych.
UCHWAŁA NR VIII/88/03 - zał. nr 21

7.4. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec od Powiatu
Bolesławieckiego zadania publicznego w zakresie zarządzania
powiatowymi drogami publicznymi, położonymi w granicach
administracyjnych miasta Bolesławiec.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (2 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), na wniosek radnego Józefa Burniaka, postanowiła
odstąpić od referowania projektu uchwały.
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W dyskusji udział wzięli:
1) radny Hubert Prabucki – które ulice będą nadal pod zarządem Powiatu
Bolesławieckiego?
2) radny Józef Burniak – dlaczego, akurat od 01.06. br. ma być przejęcie dróg
powiatowych? Jaka będzie rzeczywista kwota zawarta w porozumieniu?
Moim zdaniem przejmowanie dróg od 01.06. br. nie jest racjonalne.
3) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik – Gmina Miejska ma przejąć całą ul.
Polną oraz Modłową (do skrzyżowania). Jeżeli chodzi o finanse, to wraz z
drogami przejmujemy 7/12 kwoty przeznaczonej na ten cel kwoty. Ponadto
przy przejmowaniu drogi zostaną zinwentaryzowane, a prace i środki za mce od stycznia do maja – rozliczone. Kwota jaką przejmujemy, to kwota 140
tys. zł i można powiedzieć, że nie będzie ona wystarczająca na utrzymanie
dróg.
4) radny Jarosław Kowalski – jeżeli my tych dróg nie zrobimy, a mamy teraz
szansę, to Powiat na pewno ich nie zrobi.
6) radny Józef Burniak poruszył sprawę zapisu paragrafu 8 porozumienia.
7) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik – jeżeli okaże się, że Powiat nie
wykonał tego zadania w zakresie 5/12 wydatków, to będzie musiał to
wykonać.
8) Prezydent Miasta Piotr Roman – nie ma nigdy dobrego momentu na przejęcie
dróg. Ponadto za kwotę 140 tys. zł to uda się utrzymać drogi w
substandardzie takim jaki jest, a może nieco gorszym. Możliwości miasta są
nieco większe. Do kwoty 140 tys. zł będziemy starali się sukcesywnie
dokładać nasze środki. Warto dodać, że pozytywną stroną jest to, że
zmniejszy się ilość zarządzających w mieście.
9) radny Józef Burniak powiedział, że radni SLD nie uzyskali merytorycznej
odpowiedzi, dlatego będą głosować przeciw.
Rada Miasta większością głosów, tj. 14 głosami „za” przy 6 głosach
„wstrzymujących się” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu), uchwaliła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec od
Powiatu Bolesławieckiego zadania publicznego w zakresie zarządzania
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powiatowymi drogami publicznymi, położonymi w granicach administracyjnych
miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR VIII/89/03 - zał. nr 22
7.5. w sprawie porozumienia 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 Miasta większością głosów, tj. 20 głosami „za” (1 radny nie brał
udziału w głosowaniu), na wniosek radnego Huberta Prabuckiego, postanowiła
odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 13 głosami „za” (8 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), uchwaliła projekt uchwały w sprawie porozumienia
pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec reprezentowaną przez Prezydenta Miasta
Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim, reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu Bolesławieckiego, dotyczącego dofinansowania remontu parkietu sali
gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora
Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.
UCHWAŁA NR VIII/90/03 - zał. nr 23

7.6. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie
regulaminowym (zał. nr 24). Autopoprawkę Prezydenta Miasta radny otrzymali
w dniu sesji przy liście obecności (zał. nr 25).
Projekt uchwały oraz autopoprawkę Prezydenta Miasta zreferowała
Skarbnik Miasta p. Bożena Szymczak.
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W dyskusji udział wzięli:
1) radny Jan Paździora poruszył sprawę planowanego wydatkowania kwoty na
wykonanie projektu technicznego i realizację modernizacji systemu
wentylacji budynku biurowca.
2) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik poinformował o merytorycznej stronie
konieczności przeznaczenia środków w projekcie miasta na 2003 r. w wys.
45.000 zł na wykonanie projektu technicznego i realizację modernizacji
systemu wentylacji budynku biurowca przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1.
3) radny Józef Burniak – uważam, że wieżowiec powinien zostać
sklimatyzowany. Należy już dzisiaj się nad tym zastanowić.
4) Z-ca Prezydenta Miasta Karol Stasik – sprawa klimatyzacji wieżowca –
chcemy, żeby wieżowiec został na razie doprowadzony do normalności.
5) radny Zdzisław Abramowicz – to projektant powinien zostać pociągnięty do
odpowiedzialności.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (2 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), uchwaliła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2003 r. wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.
UCHWAŁA NR VIII/91/03 - zał. nr 26

7.7. w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie
regulaminowym (zał. nr 27). Autopoprawkę radni otrzymali w dniu sesji przy
liście obecności (zał. nr 28).
Rada Miasta, na wniosek radnego Krzysztofa Pieszko, większością
głosów, tj. 18 głosami "za" przy 1 głosie "wstrzymującym się" (2 radnych nie
brało udziału w głosowaniu), postanowiła odstąpić od referowania projektu
uchwały.
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Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (2 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), uchwaliła projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia
Prezydenta Miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR VIII/92/03 - zał. nr 29
7.8. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Prezydentowi Miasta
Bolesławiec.
Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie
regulaminowym (zał. nr 30). Autopoprawkę radni otrzymali w dniu sesji przy
liście obecności (zał. nr 31).
Rada Miasta, na wniosek radnego Krzysztofa Pieszko, większością
głosów, tj. 19 głosami "za" (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu),
postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 15 głosami "za" przy 4 głosach
„wstrzymujących się”, uchwaliła projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku
specjalnego Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
UCHWAŁA NR VIII/93/03 - zał. nr 32

7.9. o zmianie uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z
dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami
stanowiącymi
własność
Gminy
Miejskiej
Bolesławiec.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (2 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), na wniosek radnego Józefa Burniaka, postanowiła
odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 19 głosami „za” (2 radnych nie brało
udziału w głosowaniu, uchwaliła projekt uchwały o zmianie uchwały nr
XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie
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zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Miejskiej Bolesławiec.
UCHWAŁA NR VIII/94/03 - zał. nr 33
7.10. o zmianie uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia
20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z
wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie
miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia
miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym
powietrzu.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Przedmiotowy projekt uchwały zreferowała Naczelnik Wydziału Rozwoju
i Promocji Miasta p. Krystyna Cisowska, która przedstawiła autopoprawkę do
projektu uchwały, tj. błąd w numeracji w § 1 projektu uchwały, gdzie jest
oznaczenie punktu 4/ a winno być 3/.
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Eugeniusz Kowalski wystąpił z zapytaniem, czy projekt uchwały został
skonsultowany z proboszczami parafii w Bolesławcu.
2) Naczelnik Wydziału RiP poinformowała, że projekt uchwały został
skonsultowany z proboszczami parafii, Radami Parafialnymi oraz z dowódcą
jednostki wojskowej.
3) radny Józef Burniak – uchwała ta będzie sprzeczna z tzw. „ustawą
antymonopolową”. Ustawa ta wskazuje, jakie obiekty powinny być
chronione, a intencją ustawodawcy jest ograniczanie punktów sprzedaży
alkoholu. Ponadto uchwała wyraźnie zabrania sprzedaży alkoholu na
obiektach sportowych.
Radny Józef Burniak, w imieniu radnych Klubu SLD, wystąpił z
wnioskiem, aby w projekcie uchwały wykreślić zapis mówiący o zniesieniu
zakazów sprzedaży alkoholu przy kościołach i kaplicach.
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4) Prezydent Miasta Piotr Roman wystąpił z wnioskiem, aby radni przyjęli
zaproponowany projekt uchwały i przyjąć również zobowiązanie, że będą
nadal prowadzone prace nad tą uchwałą.
5) radny Jarosław Kowalski – proszę o uściślenie, co to jest obiekt sportowy?
6) radny Eugeniusz Kowalski powiedział, że będzie głosował przeciwko
przyjęciu projektu uchwały, ponieważ jego sumienie nie pozwala mu
głosować inaczej i dziwi się, że księża wyrazili na to zgodę.
7) radny Stanisław Andrusieczko – wnioskuję o odroczenie przyjęcia projektu
uchwały na następną sesję.
Głosowanie wniosków:
1) wniosek najdalej idący - radnego Stanisława Andrusieczko o odroczenie
przyjęcia uchwały na następną sesję Rady Miasta oraz dopracować projekt
uchwały na komisjach stałych Rady Miasta.
Rada Miasta większością głosów nie podjęła wniosku radnego. „Za”
wnioskiem głosowało 6 radnych przy 8 głosach „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących się” (4 radnych nie brało udziału w głosowaniu).
2) wniosek zgłoszony na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dot. sprzedaży
piwa na boisku sportowym „Bobrzan” oraz na boisku położonym pomiędzy
ul. Tulipanową a Różaną.
Rada Miasta większością głosów nie podjęła wniosku radnego. „Za”
wnioskiem głosowało 6 radnych przy 8 głosach „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących się” (4 radnych nie brało udziału w głosowaniu).
3) wniosek radnego Józefa Burniaka o wykreślenie z projektu uchwały zapisu
w § 1 pkt. 1 projektu uchwały, cyt. „w § 2 ust. 2 - skreśla się literę c”.
Rada Miasta większością głosów nie podjęła wniosku radnego. „Za”
wnioskiem głosowało 5 radnych przy 9 głosach „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących się” (4 radnych nie brało udziału w głosowaniu).
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Rada Miasta większością głosów, tj. 10 głosami „za” przy 6 głosach
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”, uchwaliła projekt uchwały o
zmianie uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20
sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania
napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez
na otwartym powietrzu.
UCHWAŁA NR VIII/95/03 - zał. nr 34

7.11. w sprawie utworzenia Drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta jednogłośnie, na wniosek radnego Stanisława Andrusieczko,
postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Hubert Prabucki - w ubiegłej kadencji dużo mówiło się o uruchomieniu
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Czy w związku z tym, że utworzony zostanie
drugi Środowiskowy Dom Samopomocy odstępujemy od sprawy WTZ? Czy
sprawa ta była konsultowana z SON?
2) Naczelnik Wydziału Społecznego p. Krystyna Boratyńska - SON starało się o
uruchomienie WTZ, ale niestety nie dostało pieniędzy na ten cel. Sprawa
otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy zostało skonsultowane z
SON. To członkowie SON wyszli z inicjatywą uruchomienia Drugiego
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych upośledzonych
umysłowo na ul. Parkowej.
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Rada Miasta większością głosów, tj. 16 głosami „za” (5 radnych nie brało
udziału w głosowaniu) uchwaliła projekt uchwały w sprawie utworzenia
Drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych
upośledzonych umysłowo.
UCHWAŁA NR VIII/96/03 - zał. nr 35
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minut przerwy,
a następnie wznowił obrady.

7.12. w sprawie porozumień między Gminą Miejską Bolesławiec z
Komendantem Powiatowym Policji w Bolesławcu.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Przedmiotowy projekt uchwały zreferowała Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich p. Krystyna Hodowana.
W dyskusji udział wzięli:
1) radny Józef Burniak zwrócił uwagę, że radni nie otrzymali do projektu
uchwały załącznika, tj. projektu porozumienia.
2) Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński odczytał treść porozumienia (zał. nr 36).
3) radny Lesław Śliwko - proszę o sprecyzowanie § 1 punktu 1 porozumienia.
4) Sekretarz Miasta udzielił wyjaśnień radnemu.
5) radny Lesław Śliwko wyraził zdanie, że nie satysfakcjonuje go odpowiedź.
6) radny Józef Burniak - nie zgadzam się z tym, aby to Prezydent Miasta
decydował o przyznaniu nagród dla Policji. Od tego są władze zwierzchnie.
7) Sekretarz Miasta dodał, że przyznanie nagród dla Policji odbywa się po
zaciągnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego.

Radny Andrzej Czeczutka wystąpił z wnioskiem o zamknięcie dyskusji.
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Rada Miasta większością głosów, tj. 13 głosami „za” przy 1 głosie
„przeciw” (7 radnych nie brało udziału w głosowaniu) podjęła wniosek radnego.
Rada Miasta większością głosów, tj. 11 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” (9 radnych nie brało udziału w głosowaniu), uchwaliła
projekt uchwały w sprawie porozumień między Gminą Miejską Bolesławiec z
Komendantem Powiatowym Policji w Bolesławcu.
UCHWAŁA NR VIII/97/03 - zał. nr 37

7.13. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta
Bolesławiec.
Przedmiotowy
regulaminowym.

projekt

uchwały

radni

otrzymali

w

terminie

Rada Miasta większością głosów, tj. 18 głosami „za” (3 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), na wniosek radnego Zdzisława Abramowicza,
postanowiła odstąpić od referowania projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
1) Prezydent Miasta Piotr Roman odczytał oświadczenie inicjatorów utworzenia
Młodzieżowej Rady Miasta (zał. 38) oraz odpowiedź Prezydenta na to
oświadczenie (zał. nr 39).
2) radny Józef Burniak - sprawa zapisu § 2 ust. 2 ordynacji - kto ma wyrazić
wolę? W jaki sposób?
3) Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby wolę udziału w pracach
Młodzieżowej Rady Miasta wyrażała Rada Samorządu Uczniowskiego.
4) radny Zdzisław Abramowicz wystąpił z wnioskiem, aby Rada Miasta wydała
oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady
Miasta, co będzie również odpowiedzią na oświadczenie inicjatorów
skierowane na ręce Pana Prezydenta.

19

5) Przewodniczący Rady Miasta - naszym zadaniem jest stworzenie możliwości,
a czy młodzież z tego skorzysta, to się okaże.
6) radny Hubert Prabucki przekazał, jakie były sugestie ze szkół średnich dot.
statutu Młodzieżowej Rady Miasta.
Rada Miasta większością głosów, tj. 18 głosami „za” (3 radnych nie brało
udziału w głosowaniu) podjęła wniosek radnego Józefa Burniaka, aby w § 2 pkt.
2 ordynacji otrzymał następujące brzmienie: „Każda szkoła gimnazjalna lub
ponadgimnazjalna, której Rada Samorządu Uczniowskiego wyraziła wolę
udziału w pracach Młodzieżowej Rady Miasta, tworzy odrębny Okręg
Wyborczy”.
Rada Miasta większością głosów, tj. 18 głosami „za”, uchwaliła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta
Bolesławiec.
UCHWAŁA NR VIII/98/03 - zał. nr 40

7.14. w sprawie porozumienia 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 Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (4 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), na wniosek radnego Huberta Prabuckiego, postanowiła
odstąpić od referowania projektu uchwały.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za” (4 radnych nie brało
udziału w głosowaniu), uchwaliła projekt uchwały w sprawie porozumienia
pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta
Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Bolesławieckiego, dotyczącego dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania do internetowego udostępniania bazy danych ewidencji
gruntów i budynków, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.
UCHWAŁA NR VIII/99/03 - zał. nr 41
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8. Sprawy organizacyjne.
9.1. informacje bieżące dla Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że następna sesja odbędzie
się 25 czerwca 2003 r.
Rada Miasta przyjęła powyższe do wiadomości.
10.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Rada Miasta większością głosów, tj. 15 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” (5 radnych nie brało udziału w głosowaniu), na wniosek
Przewodniczącego Rady Miasta, postanowiła, że odpowiedzi na interpelacje,
zapytania i wnioski radnego:
- Bolesława Nowaka dot. przeniesienie siedziby lokalu wyborczego nr 1 z
pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na
parter tegoż budynku oraz
- Józefa Burniaka dot. deklaracji Pana Prezydenta, jaki jest jego stosunek
dotyczący wejścia Polski do Unii Europejskiej
zostaną udzielone na sesji, natomiast na pozostałe interpelacje, zapytania i
wnioski radnych odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie w ciągu 14 dni od
dnia sesji.
Prezydent Miasta
dot. 6.3.1. dot. przeniesienie siedziby lokalu wyborczego nr 1 z pomieszczenia
na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na parter tegoż
budynku Prezydent Miasta Piotr Roman poinformował, że w Szkole Podstawowej nr 5 są
dwie Obwodowe Komisje do Spraw Referendum, z czego jeden lokal wyborczy
znajduje się na pierwszym piętrze a drugi na parterze. Lokal wyborczy
znajdujący się na parterze przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych i w
tym lokalu mogą głosować również osoby niepełnosprawne, które nie są z tego
obwody, pod warunkiem, że będą się legitymowały odpowiednim
zaświadczeniem pobranym z Wydziału Spraw Obywatelskich, a wydawanym do
dnia 29.05.2003 r. do godz. 15.30. Do 5 czerwca br. każdy może także otrzymać
w Wydz. SO zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym miejscu.
Prezydent dodał, że taka informacja zostanie również zamieszczona w
Internecie.
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6.8.2. dot. deklaracji Pana Prezydenta, jaki jest jego stosunek dotyczący wejścia
Polski do Unii Europejskiej - Prezydent Miasta poinformował, że zależy mu na
tym, aby mieszkańcy miasta Bolesławiec poszli do urn głosować w referendum
oraz, że stosunek Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej jest ogólnie znany.
Następnie w dyskusji udział wzięli:
1) radny Józef Burniak
2) Prezydent Miasta Piotr Roman
3) radny Jarosław Kowalski
4) Przewodniczący Rady Miasta
poruszając sprawę:
- tegorocznych Dni Miasta Bolesławiec, które zdaniem radnego Józefa Burniaka
zostały wykorzystane na promocję Radia Maryja oraz propagandę
antyeuropejską oraz
- wyników głosowania w referendum przeprowadzonym w I Liceum
Ogólnokształcącym w Bolesławcu.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta
zamknął VIII sesję Rady Miasta w Bolesławcu.
10. Cześć wyjazdowa sesji - wizyta na budowie Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Trzebieniu.
Następnie radni udali się z wizytą na budowę Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Trzebieniu.

Protokołowała:
Joanna Pawłowska
JP/JP
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