PROTOKÓŁ nr XXIX/17
z Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 31 marca 2017 r.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak dokonała otwarcia XXIX Sesji Rady Miejskiej
w Bolkowie odbywającej się w sali Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Bolkowie o godz. 1100. Powitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Bolkowa, Zastępcę
Burmistrza, Skarbnika Gm i M, Sekretarza Gm i M, kierowników jednostek organizacyjnych,
oraz sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców zgodnie z listą obecności
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu i powitała zaproszonych gości.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak oświadczyła, że w posiedzeniu uczestniczy
15 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Zgodnie z powyższym rada jest władna do podejmowania uchwał wobec ustawowego składu
rady wynoszącego 15 radnych. Ponadto poinformowała, że obrady nagrywane są przez
Telewizję z Kamiennej Góry.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, który radni otrzymali
z materiałami na sesję, w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wręczenie wyróżnienia za osiągnięcia sportowe dla Aleksandry Kaweckiej i jej rodziców.
4. Powołanie sekretarza obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
7. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii dla gminy Bolków za 2016 r.
9. Informacja na temat realizacji programów profilaktycznych za 2016 r. efekty
podejmowanych działań oraz planowanej realizacji programów w 2017 r.
10. Sprawozdanie z działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.
11. Informacja na temat realizacji programu współpracy Gminy Bolków z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami za 2016 r.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolkowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym;
2) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/16 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30
listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolków na 2017 r.;
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 564/4 obręb 2 miasta Bolków;
4) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolków, branych pod uwagę
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z
tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
5) w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy publicznej
szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby
punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków;
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w zachodniej części wsi Wierzchosławice;
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8) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bolków;
9) w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.
15. Podjęcie wniosków.
16. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
17. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak poinformowała, że razem z materiałami
wymienionymi w porządku obrad przekazany została radnym projekt uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego proponując ujęcie tego projektu uchwały w ppkt. 10 pkt. 14 porządku obrad.
Przewodnicząca Rady zapytała: czy są inne wnioski do przedstawionego porządku obrad?
Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński wnioskował o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/144/04 Rady Miejskiej
w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminno-Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie. Poinformował, że 16 listopada 2016 r. weszła
w życie ustawa o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i prosił o upoważnienie
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie do prowadzenia tych
świadczeń i tym samym o rozszerzenie katalogu zadań wykonywanych przez dyrektora w/w
jednostki. Dodał, że jest to jednorazowe świadczenie wynikające z tej ustawy.
Innych wniosków nie zgłoszono do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wnioski o wprowadzenie do
porządku obrad projektów następujących uchwał:
1) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego - uwag nie było, wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 15
głosach za;
2) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/144/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Bolkowie - uwag nie było, wniosek został przyjęty
jednogłośnie przy 15 głosach za.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak poddała pod głosowanie porządek obrad
z w/w zmianami, który został zatwierdzony jednogłośnie przy 15 głosach za.
Ad. 3. Wręczenie wyróżnienia za osiągnięcia sportowe dla Aleksandry Kaweckiej i jej
rodziców.
Z uwagi na nieobecność Aleksandry Kaweckiej i jej rodziców Przewodnicząca Rady
Jolanta Majtczak poinformowała, że do tego punktu powrócą po przybyciu w/w osób
i proponowała przejść do następnego punktu obrad.
Ad. 4. Powołanie sekretarza obrad.
Na Sekretarza obrad zgłoszono kandydaturę radnej Elżbiety Kramarczuk –wyrażającej
zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Sekretarzem Obrad został wybrany jednogłośnie przy 15 głosach za Elżbiety Kramarczuk
i zajęła miejsce przy stole prezydialnym.
Ad. 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Do pracy Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono poniżej wymienione kandydatury:
1. Bogusława Kałużna – wyraziła zgodę
2. Kazimierz Małecki – wyraził zgodę
3. Iwona Małek– wyraziła zgodę.
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Innych kandydatur nie zgłoszono.
Rada Miejska jednogłośnie przy 15 głosach za powołała Komisję Uchwał
i Wniosków w składzie:
1. Bogusława Kałużna
2. Kazimierz Małecki
3. Iwona Małek
Ad. 6. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
Na prośbę Przewodniczącej Rady, Sekretarz obrad Elżbieta Kramarczuk odczytała:
1. pismo Burmistrza Bolkowa SA.0008.3.2017 z dnia 3 marca 2017 r. informujące
o realizacji uchwał podjętych na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie w dniu
24 lutego 2017 r.;
2. odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na apele Rady Miejskiej
w Bolkowie w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku
drogi krajowej nr 3 Bolków-Kaczorów oraz budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej
nr 3 w miejscowości Świny i wzdłuż drogi krajowej nr 5 w Bolkowie udzieloną
pismem DDP.II.453.57.2016.MWR.z dnia 22 lutego 2017 r.;
3. odpowiedź Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych GDDKiA
w Warszawie w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku
drogi krajowej nr 3 Bolków-Kaczorów oraz budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej
nr 3 w miejscowości Świny i wzdłuż drogi krajowej nr 5 w Bolkowie udzieloną
pismem DZ.WZR.443.043.2017.mrs z dnia 02 marca 2017 r.;
4. informacje o realizacji poniżej wymienionych wniosków radnych:
1) odpowiedź Burmistrza Bolkowa w sprawie wniosku o utwardzenie drogi gminnej
nr 618/1 do budynku nr 3 i 4 na ul. Okrajnik w Kaczorowie udzieloną pismem
GKŚ.7021.14.2017 z dnia 2 marca 2017 r.;
2) odpowiedź Burmistrza Bolkowa w sprawie wniosku o przygotowanie projektu
zabudowy piłkochwytów pozostałej części boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Lipie udzieloną pismem GKŚ.7021.15.2017 z dnia 2 marca 2017 r.;
3) odpowiedź Burmistrza Bolkowa w sprawie wniosku o remont muru oporowego na
cieku wodnym w górnej Lipie przy posesji 101 udzieloną pismem GKŚ.7021.16.2017
z dnia 2 marca 2017 r.;
4) odpowiedź Burmistrza Bolkowa w sprawie wniosku o zakup i zamontowanie 2 ławek
i stołu na placu zabaw w Jastrowcu udzieloną pismem BP.7021.1.2017 z dnia 9 marca
2017 r.;
5) informację Burmistrza Bolkowa w sprawie wniosku o wystąpienie do operatorów
GSM o rozszerzenie instalacji masztu GSM dla usprawnienia łączności na terenie
Lipy, Jastrowca, Grudna i Muchówka przekazanego pismem GKŚ.7021.21.2017
z dnia 6 marca 2017 r. do operatorów sieci telefonii komórkowej celem realizacji;
6) informację Burmistrza Bolkowa w sprawie wniosku o wykonanie przeglądu
i podjęcie stosownych działań mających na celu przywrócenie do dobrego stanu cieku
wodnego biegnącego przez miejscowość Mysłów przekazanego pismem
GKŚ.7021.13.2017 z dnia 3 marca 2017 r. do Kierownika Zarządu Zlewni Bystrzycy
i Kaczawy RZGW w Legnicy celem realizacji;
7) informację Burmistrza Bolkowa w sprawie wniosku o budowę sieci gazu ziemnego
w Wierzchosławicach przez Polskie Sieci Gazowe przekazanego pismem
GKŚ.7021.22.2017 z dnia 6 marca 2017 r. do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Zakład w Wałbrzychu celem realizacji;
8) odpowiedź TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze w sprawie wniosku
o wymianę transformatorów w miejscowości Lipa i Muchówek udzieloną pismem
TD/OJG/OME/2017-03-09/0000001.
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Przewodnicząca Rady zapytała w sprawie uwag do protokołu z XXVIII Sesji Rady
Miejskiej.
Uwag nie było.
Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie został przyjęty jednogłośnie przy 15
głosach za.
Ad. 7. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński przedstawił informację z działalności
Burmistrza w okresie od 24 lutego do 30 marca 2017 r. w sposób następujący:
w powyższym okresie wydanych zostało 19 zarządzeń między innymi w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy,
2) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy,
3) ustalenia ceny nieruchomości,
4) harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i I klas szkół
podstawowych na rok szkolny 2017/2018,
5) wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji,
6) zatwierdzenia sprawozdań finansowych SPZOZ w Bolkowie, GMOKSiR w Bolkowie
i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków,
7) powołania komisji egzaminacyjnej,
8) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bolków za 2016 r.
W gospodarce nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa Burmistrz poinformował, że:
1) zawarto 6 umów notarialnych na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców
oraz 1 działkę niezabudowaną,
2) przeprowadzono przetargi na zbycie 4 działek przeznaczonych pod zabudowę
mieszkalną oraz usługi komunikacyjne,
3) zawarto 47 umów na dzierżawę nieruchomości i 2 umowy na najem lokali
użytkowych.
W gospodarce komunalnej, w ochronie środowiska Burmistrz poinformował, że:
1) ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dla zadnia: „Usunięcie azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków” – I etap. Dodał, że
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dotacje
w wysokości około 17.000 zł na ten cel plus środki gminy wcześniej zabezpieczone.
Wyłoniona w przetargu firma zacznie odbierać wyroby zawierające azbest z terenu
gminy,
2) ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dla zadania: „Remont
nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 428, cz. 431 i cz. 442 w Lipie. Dodał, że na
spotkaniu w Lipie wielu mieszkańców zgłaszało potrzebę remontu tej drogi, która jest
w katastrofalnym stanie. Droga zostanie doraźnie utwardzona z przyszłościowym jej
wyasfaltowaniem,
3) zakupiono środki ochrony roślin na potrzeby utrzymania Parku Miejskiego
w Bolkowie. Kolejny raz Burmistrz prosił o zwracanie uwagi osobom, które po terenie
parku jeżdżą rowerami, końmi,
4) zlecono Gminno-Miejskiemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bolkowie wykonanie remontów następujących dróg
wewnętrznych w Bolkowie: - ul. Jeleniogórskiej, Waryńskiego, Republikańskiej oraz
placu przy ul. Bolka. Dzisiaj w budżecie zostaną wyasygnowane środki na ten cel,
5) zlecono Gminno-Miejskiemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bolkowie remont przepustu o średnicy 800 mm w drodze
dojazdowej do stawów „Bronikowo”,
6) zakończone zostały prace nad wnioskiem o dofinansowanie dla zadania pn.
„Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”. Poinformował, że wniosek na remont kościoła poewangelickiego leżał
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w Urzędzie Marszałkowskim około 1 roku i podobnie może być z wnioskiem na
rewitalizację rynku. Termin złożenia wniosku na rewitalizację upływa w dniu 4
kwietnia 2017 r. Dodał, że opóźnienie terminów rozpoczęcia zadań nie leży po stronie
gminy, a Urzędu Marszałkowskiego. Oczekują na decyzję. Wszystko przesuwa się nie
z winy Urzędu Miejskiego w Bolkowie. Poinformował, że boleją nad tą sprawą,
ponieważ wielokrotnie musi być zmieniana wieloletnia prognoza finansowa,
7) został wyłoniony wykonawca studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój e-urząd
w gminie Bolków” na kwotę 500.000 zł. Poinformował, że następne jednostki gminy
planują zinformatyzowanie się wzorem SPZOZ, które jest w fazie wyłonienia
wykonawcy do realizacji zadania,
8) zlecono aktualizację dokumentacji kosztorysowej na realizację zadania pn. „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne”. Dodał, że już
trzy miesiące temu zostały przyznane środki na realizację tego zadania, ale jeszcze nie
ma podpisanej umowy, bez której przystąpienie do realizacji nie jest możliwe,
9) poinformował, że nie ma zmiany w funkcjonowaniu Zespołu Ratownictwa
Medycznego w Bolkowie, pozostanie w niezmienionych przedziałach czasowych.
Podziękował radzie za dotację na zakup respiratora, co w dużym stopniu wpłynęło na
podjęcie decyzji przez władze pogotowia,
10) przygotowywana jest koncepcja doposażenia placu zabaw przy ul. Wysokogórskiej.
Jest propozycja trzech firm z ciekawymi rozwiązaniami nie tylko dla maluchów oraz
doposażony zostanie plac na 1 Maja, w Nowych Rochowicach i w Jastrowcu,
11) gmina Bolków tylko na remont jednej drogi otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego
dotację, tj. na drogę w Płoninie w kwocie 341.000 zł, złożone były trzy wnioski
również na Lipę i Jastrowiec,
12) prosił o uzbrojenie się w cierpliwość z uwagi na wymianę transformatora na ul.
Rycerskiej, przy jednej z aptek na bardzo nowoczesny. Będzie stał samochód, który
będzie zasilał w prąd, być może będą przerwy w dostawie prądu,
13) dzięki apelom rady Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
Wrocław w programach ujęła wiele zadań do realizacji na terenie gminy Bolków, tj.
budowa chodnika do Wierzchosławic, przełożenie chodników na ul. Rycerskiej koło
Komisariatu Policji od miesiąca lipca br.,
14) firma Orange S.A. w miesiącach wiosennych dokona wymiany chodnika w Świnach,
15) brał udział w konwencie samorządowym w Legnicy,
16) przewodnicząca rady brała udział w podsumowaniu działalności Zarządu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Bolkowie,
17) podziękował „Iskierce” i innym zespołom za zorganizowanie występów,
18) wczoraj przeprowadzony został przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
przegląd niektórych rzek. Inwestycja w Wierzchosławicach do poprawki, ponieważ
nie jest wykonywana zgodnie z projektem, do końca czerwca inwestycja ma być
oddana. Rzeka przy ul. Sienkiewicza i w Wolbromku będzie odmulana. Proponował,
aby RZGW przekazało gminie środki na te prace, albo żeby zlecili firmie z terenu
gminy Bolków. Dodał, że RZGW zmienia nazwę na wody polskie, podobnie zmienia
nazwę Agencja Nieruchomości Rolnej. Gmina przyspieszyła projekt odnośnie
przyjęcia 2 działek, ale sprawa przedłuża się w czasie. W czwartek byli pracownicy
z Agencji i proponowali gminie nieodpłatne przejęcie dwóch zdewastowanych
mieszkań: w Jastrowcu i w Starych Rochowicach, na co nie wyraził zgody,
19) w przyszłym roku planowany jest remont suchego zbiornika w Kaczorowie jako
priorytetowe zadanie RZGW, a w następnym roku zbiornik w Bolkowie,
20) burmistrz Jacek Machynia brał udział w spotkaniu z Mercedesem w Jaworze,
21) w sprawie budowy mieszkań przez dewelopera poinformował, że od miesiąca maja –
czerwca rozpoczęta zostanie budowa mieszkań. Wczoraj zostało wydane pozwolenie
na budowę,
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22) poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy skierował do gminy Bolków 40
pracowników społecznie użytecznych do prac estetyzujących teren gminy, tj. o 10
osób mniej niż w 2016 r. Na terenie Bolkowa pracownicy będą wykonywali prace pod
nadzorem zakładu budżetowego i urzędu, a na terenach wiejskich pod nadzorem
sołtysów,
23) przewodnicząca rady uczestniczyła w zebraniu OSP Bolków, a burmistrz uczestniczył
w uroczystości przekazania przez Kamienną Górę samochodu strażackiego dla OSP
Sady Dolne, gratulując prezesowi i strażakom tego przedsięwzięcia,
24) odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ,
25) odbyło się w urzędzie spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej Służby Dróg
i Kolei w sprawie budowy chodnik w Kaczorowie za kwotę 250.000 zł, zgodnie
z propozycją gminy,
26) uczestniczył w wyborze władz PIAST Bolków,
27) poinformował, że w dniach 27 i 28 kwietnia br. w godzinach od 900 do 1500
w Urzędzie Miejskim w Bolkowie będą przyjmowane zeznania podatkowe PIT,
28) rząd za pośrednictwem wojewody zaakceptował warunki gminy odnośnie „Mieszkania
PLUS” przejmując od gminy dwie zaproponowane działki na budowę mieszkań,
29) Komendant PSP Jawor przekazał informację w sprawie przyjęcia do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego OSP Kaczorów, w tym albo w przyszłym roku,
30) w dniu 3 czerwca br. odbędzie się duża impreza ekologiczna związana z edukacją nt.
ochrony środowiska,
31) poinformował, że zbliża się wiosna i rozpoczyna się niszczenie majątku komunalnego
- apelował o zaprzestanie dewastacji ławek, przystanków, ogrodzeń, pojemników na
śmieci jako alternatywę proponował wykorzystanie nadmiaru siły na siłowni lub przy
w pracach na rzecz gminy;
32) odbyło się w Gniewkowie spotkanie w sprawie regionalnego rozwoju gmin
województwa dolnośląskiego,
33) skierował do przewodniczącej rady apel o remont drogi powiatowej przez
Wierzchosławice proponując wzięcie przykładu z radnej i sołtysa Mysłowa, którzy
lobbowali z powiatem sprawę remontu drogi przez Mysłów lub przykład z radnego
Marka Kwiatkowskiego odnośnie remontu ul. Sienkiewicza. Dodał, że wczoraj radne
powiatowe ponownie wnioskowały na sesji powiatu o remont drogi
w Wierzchosławicach. Prosił o nacisk radnych i mieszkańców na zarządców tej drogi,
34) w sprawie bezpańskich psów poinformował, że w I kwartale wydatkowano prawie
wszystkie środki planowane na to zadanie. Dodał, że przychodzą lub piszą
mieszkańcy o przyjmowanie przez gminę ich psów. Prosił radnych o zainteresowanie
się tą sprawą na merytorycznej komisji,
35) prowadzi rozmowy z przedstawicielami strefy wałbrzyskiej o umieszczenie reklam
informujących o terenach przyjętych przez strefy z uwagi na zainteresowanie firm,
36) w sprawie biblioteki w Wierzchosławicach poinformował, że przygotowany został
kosztorys remontu uzgodnionego z dyrektorem Biblioteki Publicznej. Działania te
będą przedsięwzięte przez dyrektorkę dla poprawy dobrego funkcjonowania biblioteki
oraz pogratulował organizacji ostatniego wernisażu w bibliotece.
Radny Marek Kwiatkowski zapytał o dalsze prace remontowe brzegu rzeki przy ul.
Sienkiewicza.
Burmistrz poinformował, że były prowadzone rozmowy na ten temat i jak będą środki
w RZGW to w pierwszej kolejności zostaną wydatkowane na dalsze prace przy ul.
Sienkiewicza. Zostało złożone pismo o kosztorysowanie prac i ustalono, że przy okazji
odmulania zostaną wycięte wierzby na rzece przy ul. Sienkiewicza. Następnie uzgodniono
prace dotyczące muru oporowego w Lipie i w Wolbromku.
Radna Bogusława Kałużna zapytała o wykonanie napraw drogi powiatowej przy ul.
Sienkiewicza w ramach gwarancji.
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Burmistrz poinformował, że było pismo do zarządcy drogi, ale nie ma jeszcze
odpowiedzi. Dodał, że w gminie są też drogi powiatowe, które wyglądają jak drogi
gruntowe, np. na trasie Płonina – Wierzchosławiczki, ul. Wolbromska, droga w Lipie,
Sady też czekają na remont po wykonaniu kanalizacji.
Innych pytań nie było.
Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym
została przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach za.
Ad. 8. Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii dla gminy Bolków za 2016 r.
Informację z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii dla gminy Bolków za 2016 r. przedstawiła Pani Renata
Maziarz Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zgodnie
z załącznikiem nr 3 do protokołu.
Rady Marek Kwiatkowski zapytał czy komisja wraz z policją przeprowadziła
w 2016 r. kontrole odnośnie sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych dla osób nieletnich?
Czy były takie przypadki? Jakie podjęto działania w stosunku do sklepów sprzedających?
Pani Renata Maziarz poinformowała, że nie ma takiej informacji.
Burmistrz poinformował, że były prowadzone takie kontrole z ustaleniami, że w przypadku
ponownego powtórzenia sytuacji podjęte zostaną działania w kierunku pozbawienia koncesji
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Radna Małgorzata Ciołko zapytała jaki odsetek osób uzależnionych od alkoholu
korzystających z terapii odchodzi od nałogu?
Pani Renata Maziarz poinformowała, że nie mają informacji odnośnie skuteczności. Wiedzą,
że w ramach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są osoby zgłaszane na
terapie. Skierowanych zostało 9 osób na leczenie i 14 wniosków złożono do sądu o objęcie
leczeniem. Osoby te po uzyskaniu postanowienia sądowego o objęcie leczeniem są kierowane
na terapie, ale jaka jest skuteczność nie umie powiedzieć, bo nie jest sprawdzana.
Radny Marek Kwiatkowski poinformował, że są wydatkowane duże środki i uważa, że
powinno się zainteresować skutkami leczenia skierowanych osób.
Pani Renata Maziarz poinformowała, że osoby podejmując leczenie idą na terapie,
która trwa 6 tygodni i nie ma zwrotnej informacji co dzieje się dalej. Często jest też tak, że
postanowienie jest wydane i osoby nie podejmują leczenia, ponieważ nie ma przepisów, które
by zmuszały te osoby do leczenia.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację z realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla gminy
Bolków za 2016 r., która została przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach za.
Burmistrz poinformował, że został wywołany bardzo ciekawy problem wynikający
z informacji. Temat ten mógłby być tematem pracy magisterskiej na studiach związanych
z socjalizacją celem zbadania tematu w formie przeprowadzonych ankiet. Podziękował
dyrektorowi i pracownikom GMOPS oraz sekretarzowi gminy i miasta za opiekę
merytoryczną nad realizacją programu. Dodał, że jest to bardzo trudna problematyka w dobie
ochrony danych osobowych, jak również przy naborze pracowników do prac społecznie
użytecznych.
Ad. 9. Informacja na temat realizacji programów profilaktycznych za 2016 r. efekty
podejmowanych działań oraz planowanej realizacji programów w 2017 r.
Informację na temat realizacji programów profilaktycznych za 2016 r. efekty
podejmowanych działań oraz planowanej realizacji programów w 2017 r. przedstawiła
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie Pani Anetta
Strzelecka zgodnie z załącznikiem nr 4 do protokołu. Dodała, że temat był szczegółowo
analizowany na merytorycznej komisji Rady Miejskiej w Bolkowie. W temacie profilaktyki
raka szyjki macicy poinformowała, że w ramach programu wykonano 13 badań, ale ponad
200 wykonano przez poradnię ginekologiczno-położniczą funkcjonującą w SPZOZ ze
środków narodowego funduszu zdrowia. Poinformowała, że choroby układu krążenia
zaczynają się dużo wcześniej u pacjentów niż roczniki objęte programem, np. osoby
chorujące na nadciśnienie tętnicze są wykluczane z programu.
Radny Marek Kwiatkowski prosił o apelowanie do mieszkańców o udział
w programach. Uważa, że mieszkańcy powinni z ochotą przyjść i zrobić badania.
Radna Bogusława Kałużna proponowała zwiększenie reklamy w sprawie programów
zdrowotnych, ogłaszać systematycznie na tablicach ogłoszeniowych, ponieważ informacje są
zakrywane przez inne plakaty. Proponowała występować do zakładów pracy z informacjami
o programach, ogłaszać na stronach internetowych.
Pani Anetta Strzelecka poinformowała, że na stronie internetowej programy są
ogłaszane, również informacje są umieszczane na tablicach ogłoszeń i w ośrodku zdrowia.
Programy te są coroczne powtarzane nawet wcześniej występowano listownie do
mieszkańców, ale nikt na to nie reagował, a SPZOZ ponosiło dodatkowe koszty. Są też osoby,
które przychodzą na badania, ale nie idą do lekarza i nie można zaliczyć ich do programu.
Dodała, że ludzie nie zgłaszają się po badania. Następnie poinformowała, że są na etapie
informatyzacji SPZOZ w Bolkowie. Całkowita wartość projektu to ponad 628.000 zł, w tym
kwota dofinansowania to 534.000 zł. Pierwszy termin składania ofert upłynął w dniu 28
marca br. i został przesunięty na 3 kwietnia br. Prawdopodobnie zostanie złożony wniosek
o następne przesunięcie terminu, ponieważ jest to bardzo ciężki przetarg z trudną
specyfikacją. Są to środki unijne i muszą być przestrzegane wszelkie procedury. Dodała, że
z Urzędem Marszałkowskim nie maja jeszcze podpisanej umowy, po raz czwarty wymieniają
dokumenty, ponieważ zmienił się w urzędzie opiekun prawny wniosku.
Radna Małgorzata Ciołko poinformowała, że pacjentki pytują dlaczego panie
korzystające z poradni ginekologicznej nie mają wykonywanego badania USG przez
przyjmującego ich lekarza?
Pani Anetta Strzelecka poinformowała, że lekarz pracujący w tej poradni nie ma
uprawnień do wykonywania badania USG, ale jest zatrudniony lekarz do którego pacjentki są
kierowane. Wszystkie pacjentki ze skierowaniem mają wykonywane badania USG. Dodała,
że są trudności z pozyskaniem lekarza na zastępstwo.
Radna Elżbieta Kramarczuk poinformowała, że pacjenci, którzy przychodzą do
internisty też nie mają wykonywanego USG od razu. Jest lista i lekarz od USG jamy
brzusznej przyjeżdża dwa razy w miesiącu i pacjentki są wówczas przyjmowane na badanie.
Przychodzą zgodnie ze zgłoszeniem i nikt nie ma pretensji. Pacjentka która, ma zlecone
wykonanie USG dr wykonuje to badanie raz w miesiącu wg potrzeb. Uważa, że pacjentki,
które nie są zadowolone mogą zmienić lekarza i poradnię.
Pani Anetta Strzelecka dodała, że są przypadki pilnego wykonania USG, SPZOZ ma
podpisane umowy z Legnicą, z Kamienną Górą i z Jaworem i wówczas pacjentki na cito
kierowane są do innych jednostek.
Przewodnicząca Rady uważa, że są to pojedyncze przypadki i po wyjaśnieniach nie
będzie niedomówień.
Radny Marek Kwiatkowski zapytał w czym usprawni działalność SPZOZ ta
informatyzacja?
Dyrektor SPZOZ poinformowała, że wg specyfikacji będą to badania laboratoryjne,
rentgenowskie, bez badań USG, ponieważ obecne urządzenie nie ma możliwości przesyłania
danych. Planują w przyszłym roku zakup nowego aparatu USG i wówczas również badania te
zostaną włączone do programu.
Innych pytań nie było.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie Informację na temat realizacji
programów profilaktycznych za 2016 r. efekty podejmowanych działań oraz planowanej
realizacji programów w 2017 r. która została przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach za.
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że temat służby zdrowia jest często
tematem posiedzeń komisji i posiedzeń plenarnych rady. Uważa jako mieszkaniec
korzystający z usług służby zdrowia, że gmina ma dobrze funkcjonującą służbę zdrowia na
poziomie podstawowym. Dodał, że zostanie przyjęta przez sejm ustawa o sieci szpitali, która
może dotknąć podstawową opiekę zdrowotną. Sfinansowanie nowej sieci szpitali odbędzie się
odbywać kosztem POZ. Poinformował, że SPZOZ w Bolkowie od 11 lat nie potrzebuje
wsparcia rady do bieżącego funkcjonowania, tylko gmina wspiera zakupy kosztownego
wyposażenia. Obecnie SPZOZ przystępuje do realizacji dużego projektu, z czego należy się
cieszyć. Jest to trudny projekt, który umożliwi wszystkim korzystanie z formy elektronicznej.
Dodał, że na rynku pracy zaczyna brakować lekarzy, a gminę stać na to co jest? Uwagi
pacjentów są na bieżąco rozwiązywane przez dyrektorkę SPZOZ. W godzinach
popołudniowych nie ma kolejek do lekarzy, a lekarze dyżurują do 1730.
Ad. 10. Sprawozdanie z działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za
2016 r.
Sprawozdanie z działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za
2016 r. przedstawiła Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie
Renata Maziarz zgodnie z załącznikiem nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że rok rocznie wzrastają wydatki na opiekę
społeczną i zapytała jak wyglądają te wydatki po wprowadzeniu programu 500+?
Dyrektor Renata Maziarz poinformowała, że świadczenia z tytułu programu 500+ nie
są wliczane do dochodów i osoby nie rezygnują z pomocy społecznej. Jedynie pomniejszyła
się nieznacznie liczba osób korzystających z zasiłków celowych, które są wypłacane ze
środków gminy. Dodała, że z innych świadczeń nie rezygnują, a być może z pracy tak, ale nie
ma oficjalnych danych w tej sprawie.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie Sprawozdanie z działalności
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. które zostało przyjęte
jednogłośnie przy 15 głosach za.
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że na początku sprawozdania dyrektor
przedstawiła na podstawie jakich ustaw ośrodek pomocy wykonuje swoją działalność bez
personalizacji jednostki. Dodał, że w miesiącu kwietniu zostanie przygotowana następna
transza żywności i prosił o zainteresowanie się sprawą pomocy przy rozdysponowywaniu tej
żywności. Poinformował, że w ciągu całego tygodnia przychodzą do Urzędu Miejskiego
interesanci i od początku funkcjonowania programu 500+ zauważył, że poziom trudnego
życia w gminie został odsunięty, ludziom żyje się lepiej. Główne potrzeby społeczeństwa
w gminie to potrzeba mieszkaniowa. Dodał, że około 800.000 zł co miesiąc rząd
wkomponowuje w walkę z ubóstwem. Jest to program, który dobrze funkcjonuje i uważa, że
żadna ekipa polityczna od niego nie odstąpi. Program ten krytykują szczególnie osoby, które
z niego korzystają. Podziękował dyrektorce GMOPS za funkcjonowanie tej jednostki.
Przewodnicząca Rady dodała, że rząd idzie w kierunku uszczelnienia tego programu,
wiele osób zwalnia się z pracy, aby ten dodatek otrzymać lub pracują na zmniejszonych
etatach.
Ad. 11. Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. Programu współpracy Gminy Bolków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Sprawozdania z realizacji w 2016 r. Programu współpracy Gminy Bolków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że 11 organizacji pozarządowych
korzysta w ramach różnych form współpracy z budżetem gminy w wysokości ponad
142.000 zł. Największy dynamizm wśród podmiotów występuje w działalności sportowej i
niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym oraz korzystają też inne, mniejsze podmioty.
Gmina jest zadowolona ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
dziękując osobom pracującym non profit i poświęcającym własny czas na pracę w zakresie
kultury fizycznej i jej krzewienia oraz niesienia pomocy osobom, które jej potrzebują.
Przewodnicząca Rady odczytała główne założenia programu zawarte w w/w
sprawozdaniu.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie z realizacji w 2016 r.
Programu współpracy Gminy Bolków z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zostało przyjęte jednogłośnie
przy 15 głosach za.
Burmistrz Bolkowa podziękował Sekretarzowi Gminy i Miasta za przygotowanie
sprawozdania dla radnych na sesje plenarną.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach o godz. 1245 do godz. 1255.
Po przerwie obrady wznowiono.
Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak poinformowała, że nie wpłynęły odpowiedzi
na interpelacje i proponowała przejść do następnego punktu posiedzenia.
Uwag nie było.
Ad. 13. Interpelacje i zapytania.
Na wstępie Przewodnicząca Rady poleciła Sekretarzowi obrad odczytanie:
1) projektu apelu Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie remontu drogi powiatowej
nr 2833 D przebiegającej przez Wierzchosławice gmina Bolków stanowiącego
załącznik nr 7 do protokołu. – Przewodnicząca Rady poddała pod dyskusje. Uwag nie
było. Przewodnicząca Rady poddała projekt apelu pod głosowanie, który został
przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach za. Apel Rady Miejskiej w Bolkowie
w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2833 D przebiegającej przez
Wierzchosławice gmina Bolków stanowi załącznik nr 8 do protokołu;
2) pisma Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu Wydziału Informacji
Sądowej z dnia 22 marca 2017 r. o doręczeniu prawomocnego orzeczenia i zwrotu akt
skargi P.J. na bezczynność Burmistrza Bolkowa w przedmiocie rozpatrzenia
wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
3) odpowiedzi Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków na uwagi
i polecenia burmistrza i radnych dot. biblioteki w Wierzchosławicach udzieloną
pismem z dnia 15 marca 2017 r.;
4) pisma Burmistrza Bolkowa GKŚ.7021.29.2017 z dnia 27 marca 2017 r. skierowane do
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Wałbrzychu o zaprojektowanie
i rychłej budowy sieci gazowej w Wolbromku;
5) odpowiedzi Wojewody Dolnośląskiego na propozycję gminy w sprawie przekazania
gruntów pod budowę mieszkań na wynajem, w ramach programu rządowego
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„Mieszkanie Plus” udzieloną pismem BW.4100.1.2017/KS z dnia 6 marca 2017 r.
Pismo dołączono do materiałów RM.0002.28.2017;
6) odpowiedzi Orange Polska S.A. w Skierniewicach w sprawie zgłoszenia nie
satysfakcjonującego zasięgu sieci mobilnej Orange oraz braku dostępu do sieci
szerokopasmowej mieszkańców Sadów Dolnych i Sadów Górnych udzieloną pismem
z dnia 10 marca 2017 r. stanowiąca załącznik nr 9 do protokołu;
7) odpowiedzi Starosty Jaworskiego na wniosek radnej powiatowej Wiesławy Łęgosz
w sprawie wystąpienia do Wojewody Dolnośląskiego o środki z „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na przebudowę
drogi przez Wierzchosławice udzieloną pismem OSO.0003.162.2017 z dnia 8 marca
2017 r. stanowiąca załącznik nr stanowiąca załącznik nr 10 do protokołu;
8) odpowiedzi Starosty Jaworskiego na interpelację radnej powiatowej Wiesławy
Łęgosz w sprawie sprzątania dróg powiatowych położonych na terenie Bolkowa
udzieloną pismem OSO.0003.161.2017 z dnia 9 marca 2017 r. stanowiąca załącznik
nr 11 do protokołu.
Radny Paweł Szymański odczytał wniosek o zakup pięciu odcinków 6 m rury
karbowanej fi 400 na utworzenie miejsc postojowych przy drodze gminnej działka
nr 69 w okolicy cmentarza w Starych Rochowicach.
Radny Eugeniusz Bartków odczytał następujące wnioski:
1) o wystąpienie do RZGW Wrocław o przygotowanie dokumentacji na remont
cieku wodnego w Wierzchosławicach na kolejne jego odcinki;
2) o wystąpienie do Nadleśnictwa Jawor w sprawie ciągłego niszczenia dróg
dojazdowych do pół wyremontowanych przez gminę w Wierzchosławicach.
Radny Wiesław Tomaszek odczytał następujące wnioski:
1) o wystąpienie do PKP o zgodę na pokrycie asfaltem przejazdu kolejowego
w ciągu ul. Żeromskiego;
2) o załatanie wyrwy w asfalcie na ul. Wiśniowej obok posesji nr 6;
3) o przygotowanie projektu wykonania parkingu przy ul. Wiśniowej.
Radna Iwona Niewiadomska odczytała zapytania do Burmistrza Bolkowa
w następujących sprawach:
1) Czy gmina Bolków wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Zlewnia
Bystrzycy o oszacowanie kosztów zabezpieczenia muru oporowego przy działce, która
stanowi dojście do świetlicy wiejskiej w Lipie?
2) Czy w związku ze zmianą sieci szkół są przewidywane jakiekolwiek środki na roboty
remontowe w Szkole Podstawowej w Lipie?
3) Czy dokonana zostanie analiza wniosków złożonych do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków?
Radna Teresa Ozimek odczytała wniosek o ograniczenie prędkości do 30 km na
drodze gminnej nr 241,493,494 w Sadach Dolnych w związku z zamknięciem drogi
powiatowej i jej objazdem.
Radny Marek Kwiatkowski poinformował, że pojazdy odbierające śmieci niszczą
drogi, np. drogę gminą przy ul. Sienkiewicza i prosił o przegląd tej drogi.
Radna Dorota Pajor zapytała czy są planowane uzupełnienia ubytków na drogach gminnych
w jej miejscowości?
Radna Bogusława Kałużna proponowała skierować pracowników interwencyjnych do
uporządkowania drogi gminnej biegnącej w kierunku Wolbromka od Góry Ryszarda,
szczególnie pasa dla rowerzystów i zapytała czy jest możliwość postawienia koszy na
parkingu koło boiska na Górze Ryszarda?
Radny Marek Kwiatkowski poinformował, że były przeznaczone środki na poszukiwanie
wody i zapytał czy znaleziono nowe źródła?
Przewodnicząca Rady Majtczak zapytała o wycięcie wyschniętej tui za budynkiem nr 6 przy
ul. Szpitalnej.
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Radna Małgorzata Ciołko prosiła o sprawdzenie studzienki przy ul. 1 Maja za skrzyżowaniem
z ul. Kamiennogórską, która wybiła i unosi się fetor.
Innych pytań niebyło.
Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński udzielił następujących odpowiedzi:
- w sprawie studzienki – poleci jej sprawdzenie i poinformował, że na ul. 1 Maja jest duży
ubytek w nawierzchni drogi, ponieważ Zakład Budżetowy miał awarię sieci i będzie
uzupełniał asfalt w gminie i mieście do Świąt Wielkanocnych. Określono 300 m uzupełnień,
dziury są wycinane i będą uzupełniane,
- w sprawie wycięcia tui – jest nadzieja, że tuja zostanie wycięta,
- w sprawie uporządkowania drogi w kierunku Wolbromka – od poniedziałku będą
pracownicy do prac społecznie użytecznych i każdy pracownik będzie miał swój rewir
działalności, w tym jeden będzie miał ul. Ludową wzdłuż i codziennie będzie porządkował
drogę. Ponadto przejdzie się grupa tych pracowników do Bronikowa i przez górny
Wolbromek celem posprzątania,
- w sprawie znalezienia wody – są wskazane miejsca, ale z siedmioma gminami oczekują na
ruch rządu zgodnie ze złożonym wnioskiem skierowanym do Marszałka Województwa
Dolnośląskiego, Funduszu Ochrony Środowiska oraz ma być spotkanie w Ministerstwie
Ochrony Środowiska. Dodał, że gmina ma przygotowane dokumenty i oczekują na działania
rządu w sprawie niwelacji suszy hydrologicznej,
- w sprawie niszczenia drogi gminnej przy ul. Sienkiewicza do czerwonych bloków- przegląd
będzie wykonany tej drogi,
- w sprawie ograniczenia prędkości w Sadach Dolnych poinformował, że z uwagi na
prowadzone prace budowlane drogi S3 zamknięty został wjazdu na skrzyżowaniu na drogę
powiatową i ruch obecnie odbywa się drogą gminną z dojazdem do drogi powiatowej
w Sadach jako skrót przez most – wniosek jest zasadny i być może wprowadzą również
ograniczenie tonażu,
- w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy analiza będzie wykonywana,
- w sprawie remontu Szkoły Podstawowej w Lipie – remont będzie, dyrektor szkoły złożyła
już wniosek, jest też wstępny kosztorys,
- w sprawie muru oporowego w Lipie- wczoraj RZGW określiło kierunki prac biorąc pod
uwagę Bolków, Lipę i Wolbromek oraz złożono wniosek o skosztorysowanie remontu tego
muru,
- w sprawie dalszych prac na rzece w Wierzchosławicach – przekażą wniosek do RZGW
o remont na całej długości,
- w sprawie niszczenia dróg przez nadleśnictwo – to jest problem całej gminy. Przeprowadził
w środę rozmowę z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Jaworze odnośnie drogi w Kaczorowie.
W związku z nieścisłościami w przepływie informacji odbędzie się spotkanie, które zostanie
zaprotokołowane. Wniosek radnego zostanie przekazany do Nadleśnictwa Jawor;
– w sprawie zalania asfaltem torów przy ul. Żeromskiego – pismo w tej sprawie zostanie
przesłane do PKP,
- w sprawie parkingu – sprawę rozpatrzy,
- w sprawie zakupu rur – zgodnie z deklaracją mieszkańców o wykonanie zadania we
własnym zakresie gmina zakupi przedmiotowe rury,
- w sprawie koszy przy parkingu na Górze Ryszarda – dziś podpisane zostało zlecenie na
zakup koszy i myśli, że we wskazanym miejscu jakiś kosz stabilny zostanie postawiony.
Dodał, że uporządkowano teren koło Bronikowa zbierając bardzo dużą ilość śmieci. Bardzo
dużo śmieci zalega przy drogach powiatowych, np. do Płoniny oraz przy drogach krajowych
łącznie z oponami.
Przewodnicząca Rady zgłosiła uwagę odnośnie ustawiania koszy przy drodze na Górze
Ryszarda, ponieważ uważa, że mieszkańcy, którzy się tam wybierają powinni śmieci zabierać
ze sobą. Uważa, że ustawienie tam koszy spowoduje zwiększenie kosztów za odbiór śmieci,
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ponieważ ktoś musi tam dojechać i opróżnić kosze, a wystarczyłoby zabranie śmieci do
torebki i przyniesienie ich do domu.
Radna Bogusława Kałużna dodała, że trudno włożyć do torebki pampersy.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że rozstawianie dodatkowych koszy przy całej drodze
spowoduje zwiększenie wydatków gminy.
Burmistrz poinformował, że źle świadczy o mieszkańcach wyrzucających pampersy
przy drodze. Pochwalił prawie wszystkich właścicieli czworonogów, ponieważ sprzątają po
psach korzystając z torebek ustawionych w określonych punktach. Dodał, że do kanalizacji
również wrzucane są odpady, które powodują awarie sieci kanalizacyjnej, np. co niedzielę
wybija kanalizacja przy rzece Nysie Szalonej. Apelował o dbanie o estetykę placów zabaw,
parków. Poinformował, że opłata za odbiór odpadów ciągle jest na poziomie 11 zł od osoby,
a w większych miastach opłata wynosi od 15 do 21 zł. Dodał, że teraz są pracownicy do prac
społecznie użytecznych wykonujących zadania porządkowe w gminie, do których gmina
dopłaca 40.000 zł, a jak ich nie będzie? Poinformował, że rozważą sprawę ustawienia kosza
w proponowanym przez radną B. Kałużną miejscu.
Przewodnicząca Rady dodała, że nie wszyscy płacą za śmieci, a gmina ma podpisaną
umowę o odbiór i musi płacić też za osoby, które nie płacą. Gmina wydatkuje więcej środków
niż zbiera od mieszkańców. Każdy powinien zabierać śmieci do domu, a szczególnie
pampersy zabierając je do wózka.
Radna Bogusława Kałużna poinformowała, że mentalność ludzi musi się zmienić, ale
to musi trochę potrwać porównując do przestrzegania znaków przez kierowców. Uważa, że
jeżeli droga na Górze Ryszarda jest drogą spacerową, po której przemieszcza się dużo ludzi
jak w parku i na przestrzeni całej tej drogi powinny być ustawione kosze. Dodając, że na
utrzymanie pracowników sprzątających również gmina wydatkuje dodatkowe środki.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że nie ma nic przeciw ustawienia tam koszy,
ale jest przeciwna temu, że ludzie pozbywają się śmieci poza własnym domem. Dodała, że
kiedyś nauczyciele mówili, że papierków się nie wyrzuca, a chowa do kieszeni lub tornistra.
Przepraszając za uniesiony głos przy wypowiedzi.
Radny Marek Kwiatkowski poinformował, że wychowanie wynosi się z domu.
Radna Dorota Pajor zapytała kto zarządza wapiennikiem w Mysłowie, na którym
zrobiło się dzikie wysypisko śmieci? Prosząc o interwencję u zarządcy.
Burmistrz poinformował, że zarządcą wapienników jest osoba prywatna.
Innych pytań nie było.
Ad. 14. Rozpatrzenie projektów uchwał.
Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu głosów w dyskusji i zapoznaniu się
z przedstawionymi materiałami postanowiła przedstawić pod głosowanie Wysokiej Radzie
zgodnie z protokołem Komisji stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
następujące projekty uchwał:
1) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolkowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym – uwag nie było, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie
przy 15 głosach za. Uchwała nr XXIX/178/17 stanowi załącznik nr 13 do protokołu;
2) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/16 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolków na 2017 r. - uwag nie było,
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach za. Uchwałą nr
XXIX/179/17 stanowi załącznik nr 14 do protokołu;
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 564/4 obręb 2 miasta Bolków – radny Marek Kwiatkowski
prosił o rozwinięcie uzasadnienia projektu tej uchwały. Burmistrz poinformował, że projekt

14

4)

5)

6)

7)

tej uchwały przygotowany został w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wymienionej działki umożliwiającej na niej realizację zabudowy
mieszkalno-usługowej w miejsce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwag nie było,
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach za. Uchwała nr
XXIX/180/17 stanowi załącznik nr 15 do protokołu;
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolków, branych pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych
kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – Burmistrz Jacek
Machynia poinformował, że nastąpiły duże zmiany w prawie oświatowym - zostały przez
sejm przyjęte dwie nowe ustawy, tj. – ustawa prawo oświatowe, która przejęła część zapisów,
które były w ustawie o systemie oświaty. Dodał, że obecnie są trzy ustawy, które regulują tę
samą materię, co utrudnia poruszanie się w niej. Ustawy przyjęte zawierają część zapisów
ustawy prawo oświatowe. Generalna zasada stanowi o tym, że jeśli zmienia się podstawa
prawna ustawy to akty prawne przyjęte na poprzedniej podstawie przestają obowiązywać.
W związku z tym w podjętych uchwałach, jednej w 2015 r., a drugiej w 2016 r. powoływano
się na ustawę o systemie oświaty i obecnie należy przywołać nową podstawę i przygotować
nowe projekty dwóch uchwał. Uchwały te zawierają w swojej treści zapisy, które przyjęto we
wcześniejszych uchwałach. Rola ograniczyła się do tego, aby sprawdzić czy przyjęte
regulacje odpowiadają obowiązującym regulacjom ustawy prawo oświatowe. Jedna z uchwał
dotyczy rekrutacji do przedszkoli, a druga rekrutacji do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Uwag nie było, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach za. Uchwała
nr XXIX/181/17 stanowi załącznik nr 16 do protokołu;
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy publicznej
szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby
punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - uwag nie
było, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach za. Uchwała nr
XXIX/182/17 stanowi załącznik nr 17 do protokołu;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studiu uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków – radny Marek Kwiatkowski prosił
o szersze uzasadnienie tego projektu uchwały. Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że
na gminę Bolków nałożone są przez ustawy przygotowanie lokalizacji miejsca na wypadek,
np. pomoru świń czy inne choroby dotykające większej ilości zwierząt gospodarskich. Musi
być wyodrębnione miejsce ustalone w porozumieniu z lekarzem weterynarii. Pracownicy
Urzędu Miejskiego wskazali tę lokalizację, która spełnia określone wymogi i musi być
zmienione studium i plan zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że władze starostwa
zwróciły się do gminy o przygotowanie miejsca, w którym będą zrzucane niebezpieczne
odpady zatrzymane na granicy państwa wiezione z obcych państw, np. z azbestozą
z Holandii. Z propozycją tą będzie walczył jako urzędnik, z uwagi na to, że są to sprawy
niebezpieczne i kosztowne dla gminy. Radny Eugeniusz Bartków zapytał dlaczego wskazuje
się lokalizację blisko wioski, podobnie było z wiatrakami? Burmistrz Jarosław Wroński
poinformował, że każda zmiana w planie musi być opiniowana przez wszystkie instytucje,
które są do tego przyporządkowane, miedzy innymi powiatowy i wojewódzki inspektorat
sanitarny. Jeśli instytucje te uznają, że lokalizacja nie jest zgodna z prawem to projekt ten
upadnie. Dodał, że przy lokalizacji wiatraków były prowadzone konsultacje społeczne,
uchwała została przyjęta zgodnie z prawem, bez uwag nadzoru wojewody, plan był wyłożony
do publicznej analizy w Bolkowie i w Wierzchosławicach. Innych uwag nie było, projekt
uchwały został przyjęty większością głosów przy 12 głosach za i 3 głosach wstrzymujących
się (Eugeniusz Bartków, Marek Kwiatkowski i Małgorzata Ciołko). Uchwała nr
XXIX/183/17 stanowi załącznik nr 18 do protokołu;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w zachodniej części wsi Wierzchosławice – radny
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Marek Kwiatkowski poinformował, że wcześniej prosił, aby projekty uchwał były
analizowane na komisjach rady. Dodał, że głosując podejmuje decyzje o przyjęciu uchwały,
bądź nie. Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekty te były analizowane na Komisji
Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego jako komisji merytorycznej. Burmistrz
dodał, że radny ma wolną wolę i może być za lub być przeciwny. Innych uwag nie było,
projekt uchwały został przyjęty większością głosów przy 12 głosach za i 3 głosach
wstrzymujących się (radni: Eugeniusz Bartków, Marek Kwiatkowski i Małgorzata Ciołko).
Uchwała nr XXIX/184/17 stanowi załącznik nr 19 do protokołu;
8) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków –
Skarbnik Gm i M przedstawiła autopoprawki zgodnie z załącznikiem do projektu tej uchwały.
Uwag nie było, projekt uchwały został przyjęty większością głosów przy 14 głosach za i 1
głosie wstrzymującym się (radny Marek Kwiatkowski). Uchwała nr XXIX/185/17 stanowi
załącznik nr 20 do protokołu;
9) w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. – radny Marek Kwiatkowski w związku
ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego w zmianach budżetu jest kwota
27.000 zł zapytał: czy są inne wnioski do zmiany planu oczekujące do realizacji? Burmistrz
Jarosław Wroński poinformował, że takich wniosków jest kilkadziesiąt na kwotę około
500.000 zł, ponieważ planowanie jest bardzo drogie. Dodał, że ta zmiana została nałożona
przez obowiązujące prawo, jest to zadanie własne gminy, które musi być przez gminę
finansowane. Uwag nie było, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach
za. Uchwała nr XXIX/186/17 stanowi załącznik nr 21 do protokołu;
10) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego – Burmistrz Jacek Machynia poinformował, że miesiąc temu przyjęto uchwałę
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego. Przyjęta w lutym uchwała została zgodnie z prawem przekazana do opiniowania
trzem związkom zawodowym, ale najważniejsza opinia była wydana przez kuratora oświaty
jako opinia wiążąca. Po otrzymaniu opinii kuratora przystąpiono do przygotowania projektu
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego. Dodał, że miesiąc temu była podejmowana uchwała zawierająca projekt
dostosowania sieci, dzisiaj już uchwała w sprawie dostosowania sieci. Kurator zaopiniował
pozytywnie uchwałę z lutego br., do której nie można żadnych zmian nanosić, z uwagi na
powtórzenie procedury i upływającego dzisiaj termin podjęcia tej uchwały. Poinformował, że
na poprzedniej sesji sprawa projektu dostosowania sieci była analizowana dokładnie. Kto się
chciał wówczas wypowiedzieć to się wypowiedział, np. radny Kazimierz Małecki wyraził
swoje uwagi na sesji w lutym. Poinformował, że kurator warunkowo pozytywnie zaopiniował
uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci wskazując jeden warunek dotyczący
usunięcia w projekcie sieci przedszkolnej. Kurator zakwestionował podstawę prawną, która
nie odnosi się do sieci przedszkolnej, a dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów. Warunek
ten został spełniony i w projekcie tej uchwały nie ma wzmianki o sieci przedszkoli. Dodał, że
przygotowuje nową, osobną uchwałę dotyczącą sieci przedszkolnej, która została wysłana do
związków zawodowych celem zaopiniowania. Poinformował, że rozwiązania są te, które
prezentował na poprzedniej sesji, miesiąc temu, które polegają na włączeniu gimnazjum do
Szkoły Podstawowej w Bolkowie tworząc również klasy VII w tym roku i VIII w następnym
roku w szkołach wiejskich. To powoduje, że uchwała pociąga za sobą skutki finansowe.
Koszt roczny funkcjonowania jednego oddziału w szkolne podstawowej to jest 100.000 zł
jako pensje nauczycieli uczących w oddziale. Dwa oddziały więcej kosztować będą 200.000
zł jako klasy VII, a w przyszłym roku klasy VIII o następne 200.000 zł. W 2019 r. będzie
pełny koszt w wysokości 400.000 zł. Poinformował, że tworząc szkoły podstawowe
o strukturze klas I - VIII gmina Bolków pozbywają się jednego rocznika, który zasili szkoły
ponadpodstawowe. Przyjmując wariant A mnożąc liczbę dzieci z danego rocznika daje stratę
o następne 400.000 zł. Generalnie wprowadzona reforma oświaty będzie docelowo
kosztowała gminę 800.000 zł, które należy przeznaczyć na funkcjonowanie szkół. Dodał, że
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została cofnięta reforma w zakresie „sześciolatki do szkoły”, które były włączone do szkoły, a
obecnie włączone zostały do przedszkola, co spowodowało obniżenie subwencji o 1.000 zł
mniej, a dla jednego rocznika to kwota 100.000 zł. Łącznie reforma będzie kosztowała gminę
900.000 zł. Dodał, że liczą na złagodzenie skutków finansowych reformy ponoszonych przez
gminę. Uwag nie było, projekt uchwały został przyjęty większością głosów przy 13 głosach
za i 2 głosach przeciwnych (Marek Kwiatkowski i Kazimierz Małecki). Uchwała nr
XXIX/187/17 stanowi załącznik nr 22 do protokołu;
11) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/144/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Bolkowie - uwag nie było, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy
15 głosach za. Uchwała nr XXIX/188/17 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 15. Podjęcie wniosków.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków poinformowała, że odczytane wnioski
zostaną przekazane do Burmistrza Bolkowa wg właściwości.
Ad. 16. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców
gminy.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak poleciła Sekretarzowi obrad odczytanie:
1) Uchwały nr X/54/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 1 marca
2017 r. w sprawie stanowiska Związku wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi
posła-lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwu kadencyjności liczonej wstecz
stanowiącego załącznik nr 24 do protokołu;
2) Zaproszenia do wzięcia udziału w III Dolnośląskim Kongresie Samorządowym
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w dniu 12
kwietnia 2017 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia
stanowiące załącznik nr 25 do protokołu.
Przewodnicząca Rady w związku ze zbliżającymi się świętami majowymi przekazała
apel samorządu mieszkańców do mieszkańców Bolkowa o udekorowanie domostw oraz
przypomniała radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych, tj. do dnia 28 kwietnia
2017 r.
Ad. 17. Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak dokonała
zamknięcia XXIX Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie, podziękowała wszystkim za przybycie.
Obrady rozpoczęto o godz. 1100 a zakończono o godz. 1420.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Elżbieta Plucińska-Wutka

Przewodnicząca Rady
Jolanta Majtczak

Szczegółowy przebieg sesji został zapisany na urządzeniu rejestrującym
dźwięk i udostępniany jest w Biurze Rady Miejskiej w Bolkowie.
Zgodnie z § 33 ust. 3 statutu stanowiącego załącznik do Uchwały nr XI/51/03 Rady
Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy
Bolków Protokół nr XXIX/17 z sesji Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 marca 2017 r.
zostanie przyjęty przez Radę Miejską w Bolkowie na najbliższym posiedzeniu, tj.
w kwietniu br.

