PROTOKÓŁ nr XLII/18
z Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak dokonała otwarcia XLII 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 Gminy, Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie Panią Anettę Strzelecką i Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Jaworze Pana Jarosława Simona, sołtysów i przewodniczącego samorządu
mieszkańców zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak oświadczyła, że w posiedzeniu uczestniczy
15 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
W związku z powyższym Rada jest władna do podejmowania uchwał wobec ustawowego
składu rady wynoszącego 15 radnych. Ponadto poinformowała, że sesja nie będzie nagrywana
przez Telewizję Kablową z Kamiennej Góry, ponieważ nie dotarło jeszcze zawiadomienie
o sesji wysłane pocztą do siedziby tej telewizji.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, który radni otrzymali
z materiałami na sesję, w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie XLII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie, które nastąpiło.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy Bolków.
8. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia za 2017 r.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika;
2) w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.
12. Podjęcie wniosków.
13. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
14. Zakończenie obrad.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak zapytała: czy są wnioski do przedstawionego
porządku obrad?
Wniosków nie zgłoszono do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak poddała pod głosowanie porządek obrad,
który został zatwierdzony jednogłośnie przy 15 głosach za.
Ad. 3. Powołanie sekretarza obrad.
Na Sekretarza obrad zgłoszono kandydaturę radnej Elżbiety Kramarczuk –
wyrażającej zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Sekretarzem Obrad została wybrana jednogłośnie przy 15 głosach za Elżbieta
Kramarczuk i zajęła miejsce przy stole prezydialnym.
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Ad. 4. 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.
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. 5. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
Na prośbę Przewodniczącej Rady, Sekretarz obrad Elżbieta Kramarczuk odczytała:
1. pismo Burmistrza Bolkowa SA.0147.3.2018 z dnia 04 kwietnia 2018 r. informujące
o realizacji uchwał podjętych na XLI Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie w dniu
27 marca 2018 r.;
2. pismo Burmistrza Bolkowa GKŚ.7021.19.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. skierowane
do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Wałbrzychu na
prośbę mieszkańców o gazyfikację wsi Wierzchosławice. Pismo dołączono do
materiałów RM.0003.128.2017;
3. pismo Burmistrza Bolkowa GKŚ.7021.18.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. skierowane
do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Wałbrzychu na
prośbę mieszkańców o gazyfikację wsi Wolbromek. Pismo dołączono do materiałów
RM.0004.30.2017;
4. informacja Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o nieistotnym
naruszeniu prawa w uchwale nr XL/268/18 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bolków;
5. Postanowienie Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze II Wydział Karny Sygn. Akt II
Kp 51/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. po rozpoznaniu zażalenia Rady Miejskiej
w Bolkowie na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze o odmowie
wszczęcia dochodzenia w sprawie niedopełnienia obowiązków w zakresie utrzymania
w należytym stanie technicznym nieużytkowanych budynków po byłym hotelu przy
ul. Sienkiewicza w Bolkowie przez jego właścicieli. Przewodnicząca Rady
poinformowała, że przewodniczący rady nie może sam występować tylko może
występować cała rada poprzez podjęcie uchwały o złożeniu zażalenia na
postanowienie lub bezpośrednio Burmistrz Bolkowa. Dodała, że była na przesłuchaniu
w sądzie i rada musiałaby zdążyć zebrać się w trybie 7 dniu i podjąć uchwałę w tej
sprawie, ale nie zmieszczono się w tym terminie. Podpowiedź sądu była taka, aby
Burmistrz Bolkowa wystąpił bezpośrednio do sądu. Sam przewodniczący nie może
być upoważniony do złożenia zażalenia. Radny Marek Kwiatkowski zapytał czy
przewodniczący nie reprezentuje rady? Przewodnicząca Rady poinformowała, że
w takich sprawach nie reprezentuje.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady zapytała w sprawie wniosków i uwag do protokołu z XLI Sesji
Rady Miejskiej.
Uwag nie było.
Protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie został przyjęty jednogłośnie przy
15 głosach za.
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Ad. 6. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński przedstawił informację z działalności
Burmistrza w okresie od 27 marca 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r. w sposób następujący:
w powyższym okresie wydanych zostało 18 zarządzeń między innymi w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Bolkowie za 2017 r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej za 2017 r.,
3) zmian w budżecie gminy,
4) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminno-Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkół w Bolkowie,
5) powołania Gminno-Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bolkowie,
6) wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Bolkowie,
7) zmiany budżetu na 2018 r.,
8) rozszerzenia składu stałej komisji przetargowej,
9) wydzierżawienia nieruchomości,
10) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
11) ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.
12) zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia.
W gospodarce nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa Burmistrz poinformował, że:
1) zawarto jedną umowę notarialną na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
2) ogłoszono ponowne rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej położonej
w Mysłowie,
3) zawarto dwie umowy dzierżawne na grunty rolne i uprawę warzyw.
W gospodarce komunalnej, w ochronie środowiska i w promocji gminy Burmistrz
poinformował, że:
1) ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa nawierzchni
zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dodał, że jutro
nastąpi otwarcie ofert,
2) ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy na odnowienie oznakowania
poziomego dróg,
3) podpisano umowę z wykonawcą na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Bolków”. Prosił o propagowanie idei usuwania wyrobów
azbestowych, które zostaną nieodpłatnie odebrane po ich złożeniu na posesji. Na
właścicielu nieruchomości ciąży położenie nowego pokrycia dachowego. Dodał, że
gmina otrzymała około 30.000,00 zł na to zadanie;
4) gmina otrzymała dwie promesy, jedna jest w ręku, a drugą na papierze. W ramach
środków na usuwanie klęsk żywiołowych otrzymano dotację dla zadania pn.
„Przebudowa placu manewrowego wraz z przejściem do Szkoły Podstawowej
w Bolkowie”, którą planują wykonać w okresie wakacji razem z remontem sieci
wodno-kanalizacyjnej przy budynkach Zespołu Obsługi Szkół, Szkoły Podstawowej
i byłego Gimnazjum. Dodał, że zadanie to zostanie zlecone Zakładowi Budżetowemu.
Druga promesa w kwocie około 600.000,00 zł dotyczy remontu drogi do Radzimowic.
Dodał, że jest to wielki sukces sołtysa Radzimowic, radnej i sołtysa z Mysłowa.
W imieniu sołtysa Radzimowic Burmistrz zaprosił wszystkich na Święto Flagi do
Radzimowic. Poinformował, że droga ma być wyremontowana do końca br., przetarg
planują przeprowadzić w maju br. i po wyłonieniu wykonawcy zadanie będzie
realizowane. Dodał, że obecnie są trudności z wykonawcami. Poinformował, że
niepokoi się o wykonawców na rynek, były zapytania od 3 firm;
5) została rozebrana druga stodoła przy ul. Kopernika;
6) z Przewodniczącą Rady Miejskiej uczestniczył w obchodach Światowego Dnia
Inwalidy;
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7) wczoraj uczestniczyli w obchodach Święta Flagi przygotowanych przez Przedszkole
Samorządowe przy udziale Zespołu Echo,
8) uczestniczył w imprezie w Bibliotece Publicznej. Przekazał, że mamy w Szkole
Podstawowej w Bolkowie zdolnych uczniów, którzy wiele robią poza tokiem nauki
prezentując poezję. Pogratulował dyrektorowi biblioteki, nauczycielom za świetną
propagację regionalizmu;
9) zgodnie z odczytaną informacją rozpoczną się działania dokumentacyjne w temacie
rozszerzenia zaopatrzenia w sieć gazową dla miejscowości Świny. Dodał, że nie jest
to nowa sprawa. Na wniosek radnego, sołtysa i mieszkańców występowano już
o przygotowanie inwestycji. Podobną prośbę skierowano o budowę sieci gazowej
w Wolbromku i w Wierzchosławicach;
10) otrzymano i podpisano umowę na 35.000,00 zł dotacji dla OSP z Narodowego
Funduszu Spójności, dziękując p. Marzenie Spicera za przygotowanie niezbędnych
dokumentów. Środki zostaną skierowane do OSP Kaczorów, Mysłów, Stare
Rochowice, Bolków i Sady Dolne na doposażenie jednostek. Planowane jest także
doposażenie Urzędu Miejskiego w defibrylator;
11) odbył spotkanie z firmami budującymi drogi wokół Bolkowa. Firma budująca S3
wspaniale się do gminy odnosi i w sierpniu lub wrześniu gmina otrzyma bonus na
rzecz poprawy przejezdności dróg gminnych. Firma Kobylarnia złożyła propozycję
wspólnego finansowania drogi gminnej na terenie Wierzchosławic,
12) wykonywane są pomiary geodezyjne pod kątem budowy chodników: w Świnach
i w Wierzchosławicach;
13) z sekretarzem gminy, zastępcą Burmistrza uczestniczył w Konwencie w Jeleniej
Górze, na którym przedstawiono dużo informacji w sprawie wyborów
samorządowych. W gminie Bolków sprawami związanymi z wyborami zajmuje się
sekretarz gminy;
14) otrzymano informację z Regionalnego Programu Operacyjnego, że 6 % z całości
środków będzie stanowić krajowa rezerwa, w ramach której planowany będzie
w 2019 r. remont ul. Reymonta oraz wodociąg i kanalizacja w Wierzchosławicach. Na
zadania te, przygotowane jest już pełna dokumentacja z pozwoleniem na budowę,
15) poinformował, że pracownik Urzędu Skarbowego będzie pełnił dyżur w Urzędzie
Miejskim w dniach 26 i 27 kwietnia br. od godz. 900 do godz. 1500, z którym można
będzie się spotkać i wyjaśnić wątpliwości przy wypełnianiu deklaracji podatkowych,
16) trwa budowa chodnika i odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 328 w Kaczorowie,
wykonanie planowane jest do końca czerwca br.,
17) podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie
rewitalizacji rynku w Bolkowie,
18) został rozpoczęty sezon turystyczny przewodników z Dolnego Śląska w Bolkowie
dzięki uprzejmości szefostwa firmy turystycznej z Bolkowa i przewodników
turystycznych. Za organizację spotkania podziękował pracownikowi Urzędu
Miejskiego, pracownikom Domu Kultury, przewodniczącemu Towarzystwa
Miłośników Bolkowa. Dodał, że dla gminy był to duży splendor, ponieważ około 100
przewodników odwiedziło Bolków rozpoczynając sezon od zamku Bolków,
19) podziękował dyrektorowi Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolkowie za dystrybucję żywności dla wszystkich osób potrzebujących,
20) Burmistrz zaprosił wszystkich mieszkańców na imprezy organizowane w czasie
„majówki” na zamku i wokół niego oraz na zabawę pod gwiazdami. Zaprosił także na
uliczny bieg po Bolkowie, organizowany w dniu 13 maja br. przez Uczniowski Klub
Sportowy wraz z Domem Kultury,
21) otrzymano od samorządu wojewódzkiego kwotę 136.000.00 zł na rozwój
infrastruktury sportowej i turystycznej, w tym na przebudowę boiska przy ul. 1 Maja
i na doposażenie placu zabaw „Krysia” przy ul. Wysokogórskiej,
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22) poinformował, że do czasu ogrodzenia placu budowy przy kościele ewangelickim
mieszkańcy wyprowadzali czworonogi na ten plac, a obecnie wyprowadzają na boisko
przy ul. 1 Maja, na którym bawią się dzieci i apelował o zaprzestanie wyprowadzania
tam psów - będą wyciągane konsekwencje w stosunku do właścicieli tych psów,
23) prosił mieszkańców o dbałość o mienie komunalne, będą odnawiane ławki, niektóre
zostaną postawione w innych miejscach, dodał, że ławki przy ul. 1 Maja są już
zdewastowane, a wiosna dopiero się zaczęła. Poinformował, że będzie występował do
policji o zwiększenie patroli w tym miejscu,
24) poinformował, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego był nagrywany film przez
Telewizję Polską i wg aktorów rynek w Bolkowie jest jednym z najładniejszych na
Dolnym Śląsku po Środzie Śląskiej, a po przebudowie będzie jeszcze piękniejszy.
Dodał, że w rankingu gmin ubiegających się o dofinansowanie projekt rynku
w Bolkowie otrzymał drugie miejsce. Są też inne miejsca do zwiedzania, które
przyciągają turystów. Podziękował dyrektorowi Powiatowemu Urzędu Pracy za
kierowanie pracowników, którzy pomagają w utrzymaniu czystości w mieście
i gminie oraz pracownikom Zakładu Budżetowego. Dzięki tym działaniom
uporządkowanych jest wiele dodatkowych miejsc na terenie gminy, na
uporządkowanie których jest brak pracowników i środków.
Pytań nie było.
Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym
została przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach za.
Ad. 7. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy Bolków.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że informację na temat bezrobocia na
terenie gminy Bolków stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu otrzymali wszyscy radni
i prosiła Pana Jarosława Simona Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze
o przedstawienie informacji w syntetycznym skrócie. Pan Jarosław Simon Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze poinformował, że przygotowana informacja zawiera
szereg działań kierowanych do bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy i miasta
Bolków podjętych 2017 r. i przedstawił ją zgodnie z w/w załącznikiem. Ponadto
poinformował o tym, jakimi środkami Powiatowy Urząd Pracy będzie dysponował w 2018 r.
i jakie działania zostaną skierowane do bezrobotnych. Poinformował, że stopa bezrobocia na
koniec marca wynosiła 13,9 %, w województwie dolnośląskim stopa wynosiła 5,8 %,
a w kraju 6,6 %. W rejestrach urzędu pracy na koniec marca pozostawało 2.445 osób
bezrobotnych, a w gminie Bolków 720 osób, z tego 385 kobiet, co stanowi 52% ogólnej
liczby bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba osób
bezrobotnych spadła o 191 osób, a w gminie Bolków o 54 osoby. Poinformował, że
najliczniejszą grupą osób bezrobotnych są osoby długotrwale bezrobotne pozostający
w rejestrach urzędu. Tych osób jest 52 %. Też dużą grupę bezrobotnych stanowią osoby po
50 roku życia, tj. około 30 % oraz młode osoby do 25 roku życia, których jest ponad 10 %.
Liczną grupę osób stanowią osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, którym jest trudno
znaleźć pracę. Najmniej liczną grupą są osoby z wykształceniem wyższym i tylko takie,
którym wykształcenie nie gwarantuje zatrudniania. Obecnie szczególny nacisk jest na osoby
wykształcone w branżach inżynieryjnych: budowlanej i mechanicznej. Jest też duży popyt na
osoby wykonujące prace fizyczne: tokarzy, frezerów, operatorów CNC, szwaczki.
Poinformował, że w ogólnej liczbie bezrobotnych z zasiłku korzysta około 19 %. W gminie
Bolków jest to 112 osób, które korzystają z zasiłku przez okres 12 miesięcy, około 608 osób
jest bez prawa do zasiłku. W 2017 r. pracodawcy z gminy Bolków zgłosili 241 wolnych
miejsc pracy, w tym w ramach dofinansowania ze środków funduszu pracy powstało 13
nowych miejsc pracy, na które przeznaczono kwotę 296.000,00 zł. Do pracy skierowanych
zostało 313 osób, na staż 22 osoby, do prac interwencyjnych 32 osoby, 7 osób otrzymało
dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej w kwocie 492.000,00 zł.
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Poinformował, że Urząd Pracy dysponował środkami w kwocie 9.200.000,00 zł. W ramach
tej kwoty wsparcie otrzymało w sumie ponad 700 osób. W ubiegłym roku zorganizowano
18 giełd pracy, w wyniku których zatrudnienie otrzymało 32 osoby bezrobotne, w tym
2 z gminy Bolków. W roku bieżącym Urząd dysponuje środkami w kwocie ponad
5.700.000,00 złotych z Ministerstwa. Za te środki planują zaktywizować około 900 osób
bezrobotnych. W ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego będą realizowane
staże, prace interwencyjne, będą dofinansowywane prace związane z rozpoczęciem własnej
działalności gospodarczej w wysokości 23.000,00 zł, będą tworzone też nowe miejsca pracy,
będą organizowane szkolenia, bony na osiedlenie, będą refundować dojazdy do pracy i opiekę
nad dziećmi do 6 lat. Od pracodawców będą wymagać zatrudnienia na minimum 3 miesiące.
Dysponują też środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 56.000,00 zł,
z których mogą korzystać pracodawcy na organizowanie szkoleń, egzaminów i studiów
podyplomowych. Programy rynków pracy będą kierowane do grup osób, które są
w szczególnej sytuacji na rynku pracy czyli po 50 roku życia, młodzieży do 30 roku życia,
osób trwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych. Oprócz działań aktywnych skierowanych
do osób bezrobotnych jak i do pracodawców Urząd Pracy świadczy usługi – obsługi klienta,
pracownicy pomagają, np. w pisaniu CV, listów motywacyjnych, instruują, uczą, udzielają
wskazówek jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, informują
o propozycjach rynku pracy, tworzą profile osób bezrobotnych, tworzą indywidualne plany
działania, służą pomocą zarówno pracodawcom jak i osobom bezrobotnym, którzy są
w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy.
Radna Bogusława Kałużna zapytała jak wygląda i jak można się starać o bon
osiedlowy? Jak się z niego rozliczać? Kto może to zrobić?
Dyrektor PUP poinformował, że o bon może starać się osoba do 30 roku życia, która
złoży do Urzędu Pracy wniosek związany z miejscem zamieszkania i miejscem zatrudnienia.
Odległość od obecnego miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania nowego zatrudnienia
wynosić musi ponad 80 km i osoba ta musi wykonywać zatrudnienie przez minimum
6 miesięcy w nowym miejscu zamieszkania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku takiej
osobie przysługuje bon w kwocie 8.000,00 zł. Wymagają do wniosku poręczenia jednej
osoby. Jeżeli osoba jest zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy najlepiej na czas
nieokreślony wówczas rozlicza się z urzędem. W innym przypadku żądają zwrotu środków.
Dodał, że wiele osób z gminy Bolków korzysta z tego instrumentu, np. zmieniając miejsce
zamieszkania i podejmując prace we Wrocławiu.
Radny Marek Kwiatkowski poinformował, że niepokoi go liczby osób bezrobotnych,
ponieważ rynek pracy ma wiele ofert i każdy może znaleźć pracę. Czy osoby te nie chcą
podjęć pracy i zawsze pozostaną na garnuszku państwa? Czy nie można skończyć z tym
rozdawnictwem pieniędzy, żądając ich odpracowania?
Dyrektor PUP poinformował, że rozwiązania systemowe należą do rządu i parlamentu.
W powiecie na koniec marca tych osób jest ponad 2.200. Są to różne osoby znajdujące się
w jednym z trzech profili. Osoby w trzecim profilu zajmują najmniejszą uwagę urzędu pracy,
ponieważ nie mogą ich, np. zaprosić na giełdę pracy, nie mogą dać skierowania do pracy.
Przy profilowaniu osoby bezrobotnej starają się o wprowadzenie jak największej liczby osób
w drugi profil, grupę, którą można w pełni aktywizować. Dużo osób odmawia podjęcia pracy.
Poinformował, że półtora miesiąca temu zorganizowano giełdę pracy dla bezrobotnych
z gminy Bolków dla pracodawcy ze strefy legnickiej. Zaproszono około 300 osób, a tylko 3
osoby podjęły pracę. Przy nieuzasadnionej odmowie podjęcia pracy osoba bezrobotna traci
status osoby bezrobotnej. Dużo jest osób, które wychowują nieletnie dzieci otrzymując
świadczenia z programu 500 plus. Obecnie na staż trudno znaleźć osobę młodą. Dodał, że
w gminie Bolków są też aktywne osoby bezrobotne i już w tym roku złożono 20 wniosków
o dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Część osób jest biernych
zawodowo, ale korzystają z ubezpieczenia społecznego, część bezrobotnych pracuje na
„czarno” i korzysta z ubezpieczenia.
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Radna Dorota Pajor zapytała czy szkolenie wybiera bezrobotny sam? Czy są
narzucane?
Dyrektor PUP poinformował, że szkolenia prowadzone są na wniosek osoby
bezrobotnej, w którym proponuje on kierunek i która będzie miała zatrudnienie, z deklaracją
pracodawcy o możliwości zatrudnienia. Podobnie bon szkoleniowy jest z inicjatywy osoby
bezrobotnej. Osoba ta otrzymuje bon w ustalonej kwocie, za którą może przejść
przeszkolenie.
Radna Bogusława Kałużna poinformowała, że jeżeli są różne oferty pracy, bezrobotny
wielokrotnie odmawia. Zapytała czy to się kiedyś kończy i w jaki sposób?
Dyrektor PUP poinformował, że jeżeli osoba bezrobotna nie przyjmie ofert bez
uzasadnienia traci status osoby bezrobotnej na 120, 180 dni, 270 dni w zależności od ilości
odmów. Po pierwszej odmowie traci status na 120 dni, przy drugiej odmowie na 180 dni,
w każdej kolejnej na 270 dni. Dużo takich osób nie ma, ponieważ znajdują usprawiedliwienie,
np. choroba własna, brak uprawnień, brak dojazdu. Jeżeli taka osoba ewidentnie odmawia to
sporządzany jest protokół i wydawana jest decyzja o odmowie statusu osoby bezrobotnej. Po
odwołaniu się od tej decyzji wojewoda w większości decyzje PUP podtrzymuje w mocy, bo
są zgodne z orzecznictwem.
Radna Iwona Małek zapytała czy się coś robi w kierunku brakujących zawodów na
rynku zachęcając młodych ludzi do szkolenia się w tych kierunkach?
Dyrektor PUP poinformował, że są szkoły w powiecie jaworskim, które kształcą
w brakujących zawodach. Osoby po zakończeniu kształcenia nie zawsze pozostają na
jaworskim rynku pracy, a najczęściej podejmują dalsze kształcenie, np. w szkołach średnich.
Radny Marek Kwiatkowski zapytał czy firma Mercedes współpracuje ze szkołami
w zakresie kształcenia w brakujących kierunkach?
Dyrektor PUP poinformował, że w Jaworze został uruchomiony kierunek
mechatronika. Odnośnie porozumienia i współpracy nie posiada takiej wiedzy.
Sumując, Burmistrz Jarosław Wroński powiedział, iż dobrze, że radni zadali wiele
pytań przyziemnych, codziennych dotyczących rynku pracy. Poinformował, że wczoraj
przyjechało dwóch pracodawców chętnych do zatrudnienia 14 osób do końca roku,
znaleziono 4 osoby spośród osób, które wcześniej się kontaktowały z burmistrzem w sprawie
pracy. Do godziny 1000 żadna z tych osób się nie pojawiła. Burmistrz podziękował
dyrektorowi PUP za dobre wykonywanie pracy razem z pracownikami PUP i życzył w miarę
możliwości dużych zasobów środków finansowych na organizację staży, prac
interwencyjnych i innych form zapobiegania bezrobociu oraz wiele sił i środków na dalszą
pracę.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady podziękowała za przedstawienie informacji na temat
bezrobocia na terenie gminy Bolków i poddała ją pod głosowanie. Informacja została
przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach za.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach o godz. 1210 do 1220, podczas
której p. Jarosław Simon Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze opuścił obrady.
Ad. 8. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia za 2017 r.
Informację na temat funkcjonowania służby zdrowia za 2017 r. na prośbę
Przewodniczącej Rady w sposób syntetyczny przedstawiła Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie Pani Anetta Strzelecka zgodnie
z załącznikiem nr 4 do protokołu. Dodała, że świadczone usługi medyczne zgodnie
z zawartymi kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia nie uległy zmianie. Umowy
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawarte są do 30 czerwca 2018 r., ale
w komunikacie podana jest informacja, że będą aneksowane do końca br. Uważa, że jest to
dla SPZOZ korzystne, ponieważ planowane jest ograniczenie środków z przeznaczeniem ich
na poradnie specjalistyczne przyszpitalne. Umowa na rehabilitację leczniczą jest zawarta do
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31 grudnia 2021 r. obecnie pacjenci rejestrowani są w trybie stabilnym na marzec 2020 r.,
ponieważ środki zostały obcięte o 1/3 ich wysokości. Dodała, że zatrudniają 3 osoby, a z NFZ
otrzymują kwotę 4.500,00 zł miesięcznie. Gdyby nie został zawarty kontrakt na wymienioną
kwotę to z dniem 1 lutego br. umowa zostałaby rozwiązana i straciliby wszystko. Dodatkowo
przyjmowani są pacjenci ze stowarzyszeń osób niepełnosprawnych Integracja
i Niezapominajka. W 2017 r. z Integracji przyjęto 41 osoby, a z Niezapominajki 9 osób
dorosłych i 12 dzieci z długim cyklem leczenia. Z tego tytułu uzyskano około 10.000,00 zł.
Poinformowała, że również świadczą usługi w zakresie rehabilitacji do LUXMED
w ramach dodatkowych ich ubezpieczeń zbiorowych, za które otrzymano kwotę 6.000,00 zł.
Dodała, że poradnia ta bilansowana jest środkami innych poradni specjalistycznych
i środkami z podstawowej opieki zdrowotnej. Poinformowała, że od 2017 r. usługi
laboratoryjne są wykonywane przez firmę ALBA, z czego pacjenci są zadowoleni i dla
SPZOZ jest to korzystne rozwiązanie. Punkt pobrań jest czynny od 730 do godz. 1200.
Wykonywane też są badania rentgenowskie zgodnie z grafikiem i w miesiącu wykonywanych
jest około 250 zdjęć. Poinformowała, że również w SPZOZ wykonywane są dodatkowo
odpłatne szczepienia. Do maja 2017 r. wykonywano je szczepionkami będącymi na
wyposażeniu przychodni, obecnie jest zakaz i pacjenci zakupują szczepionki w aptece przy
ulicy Sienkiewicza z wcześniejszym podaniem aptece, liczby osób do zaszczepienia.
W kwietniu 2018 r. odbyła się akcja szczepienia dzieci p/pneumokokom i zaszczepiono 21
dzieci z rocznika 2013-2016 za zgodą rodziców, które nie podlegały obowiązkowemu
szczepieniu. Od 2018 r. szczepionka ta jest obowiązkowa. Dodatkowo wykonują badania
USG. Poinformowała, że urządzenie to się zepsuło i poszło do kasacji. Są po przetargu
zakupu nowego USG, w poniedziałek podpisano umowę i w ciągu 30 dni będzie nowe
urządzenie. Wartość przetargowa to kwota 139.500,00 zł. Za środki, które zostaną przekazane
w ostatniej transzy rozliczeniowej z Urzędem Marszałkowskim w kwocie ponad 156.000,00
zł zrealizowano projekt pn. „Zintegrowany System Informatyczny…” . Poinformowała, że
nowe USG będzie miało takie parametry, że wynik z opisem badania pacjenta będzie
przekazywany do systemu po wykonanym badaniu. System jeszcze sprawnie nie działa, są
niestety awarie. Jest w fazie testowania i dopracowywane są przez firmę niezbędne druki.
Poinformowała, że są w pełni przygotowani do wejścia w życie dokumentacji elektronicznej,
niewiele jednostek jest tak przygotowanych do prowadzenia w tej formie dokumentacji
spełniając wymogi ustawy również o ochronie danych osobowych, która wejdzie w życie
z dniem 25 maja 2018 r. Odnośnie sytuacji finansowej poinformowała, że przychody za 2017
r. uzyskano większe od zaplanowanych o 5,16 %, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów
o 11% tj. zwiększono przychody o kwotę 107.042,00 zł, które w całości zostały przeznaczone
na fundusz zakładu. Osoby obecnie zatrudnione w pełni zabezpieczają potrzeby SPZOZ.
Dodała, że w 2017 r. ogłoszono nabór na zatrudnienie dodatkowego lekarza i nikt się nie
zgłosił. W styczniu tego roku odeszła lekarka z Lipy i przesunięto lekarza z Bolkowa.
Obecnie przygotowują następne ogłoszenie. Są trudności z zatrudnieniem lekarza, problemy
są też z zatrudnieniem pielęgniarek, ale obecnie jest pełne zabezpieczenie na kilka lat. Do
rejestracji zatrudniono 2 osoby nie medyczne. W 2017 r. zrealizowano duży projekt związany
z informatyzacją łącznie z siecią, serwerownią i w 100 % wymieniono sprzęt. Wartość
projekty to ponad 656.666,00 zł, a wydatki kwalifikowane to ponad 628.769,00 zł, ponieważ
w ramach tej różnicy za zgodą Urzędu Marszałkowskiego zakupiono ze środków własnych
nowe o wiele lepsze drukarki niż wskazane w projekcie. Poinformowała, że po wprowadzeniu
pełnej informatyzacji zrezygnują z prowadzenia dokumentacji papierowej. Następnie
szczegółowo przedstawiła zrealizowane w 2017 r. zadania inwestycyjne zawarte
w informacji. Ponadto poinformowała, że w 2018 r. planują wykonać remont garaży,
z jednego garażu korzystają, a pozostałe są dzierżawione. Za kwotę 15.000,00 zł z wymienią
drzwi. Planują też wykonanie odwodnienia budynku od strony rehabilitacji i powyżej
budynku, ponieważ corocznie wydatkują środki na malowanie ścian, za kwotę około
25.000,00 zł. Planowane jest odnowienie korytarzy przez wyspecjalizowaną firmę,
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odnowienie gabinetów sposobem gospodarczym i odnowienie ogrodzenia przy wsparciu
Burmistrza pracownikami interwencyjnymi. Poinformowała, że planowane jest
przeprowadzenie akcji profilaktycznej, ustalono ze specjalistami i pracownikami termin na
dzień 8 września br., po okresie urlopowym. Planują przeprowadzić akcję profesjonalnie
o szerokim zakresie z udziałem diabetologa, pulmonologa, z wykonaniem badań: EKG,
spirometrii, badań cytologicznych, poziomu glukozy we krwi, badania tętniczego krwi,
badania PSA dla mężczyzn powyżej 60 roku życia, cholesterol, morfologia krwi,
przesiewowe badania słuchu. Dodatkowo rehabilitantki przeprowadzą pokaz ćwiczeń dla
dzieci z różnymi wadami kręgosłupa występując poprzez szkoły do rodziców. Planują też
badania USG jamy brzusznej i tarczycy. Ponadto w rejestracji będą sprawdzane
ubezpieczenia, ponieważ nie wszyscy są wykazywani w programie. Prosiła o skorzystanie
z akcji i jej rozpropagowanie. Informacje o akcji oprócz plakatów będą umieszczone na
stronie Urzędu Miejskiego i przychodni.
Radny Marek Kwiatkowski poinformował, że obecnie laboratorium pomimo
wcześniejszej obawy sprawnie funkcjonuje przy wydłużonych godzinach. Każdy po
otrzymaniu kodu kreskowego może po godz. 1500 sprawdzić i wydrukować wyniki.
Dyrektor SPZOZ dodała, że każdy oczekuje zmian w działalności służby zdrowia,
przychodnia w Bolkowie jest na dobrym etapie, są też niedociągnięcia, które na bieżąco są
poprawiane.
Przewodnicząca Rady dodała, że mieszkańcy jak to mieszkańcy muszą się
przyzwyczaić do pewnych zmian.
Radna Bogusława Kałużna poinformowała, że ostatnio oglądała stronę SPZOZ
i uważa że jest mało rozpropagowana, a jest na niej dużo informacji dla pacjentów. Są podane
cenniki, dni przyjęć lekarzy, ale bez godzin nad czym ubolewa. Jest też rejestracja online do
podstawowej opieki zdrowotnej i zapytała czy ktoś z tego korzysta i czy to działa?
Dyrektor SPZOZ poinformowała, że to działa, ale obecnie korzystają nieliczni po
zalogowaniu się hasłem z możliwością zarejestrowania się do wszystkich poradni. Dodała, że
program jest testowany. Ważną rzeczą jest to, że osoby po zalogowaniu się hasłem muszą
przybyć do SPZOZ i rejestracje potwierdzić z uwagi na ochronę danych osobowych. Przy
posiadaniu podpisu elektronicznego nie muszą potwierdzać. Poinformowała, że po sprawnym
działaniu systemu sprawa zostanie szeroko rozpropagowana. Nowością będzie też możliwość
korzystania z internetu w SPZOZ po otrzymaniu hasła, bo taką też możliwość ma nowy
system.
Radna Małgorzata Ciołko zapytała czy są przypadki, że pacjenci rezygnują z usług
przychodni?
Dyrektor SPZOZ poinformowała, że są pacjenci, którzy rezygnują, ale też przychodzą
nowi, albo powracają, ponieważ badania wykonywane w przychodni są wówczas dla nich
wykonywane odpłatnie. Dodała, że każdą sprawę niezadowolenia pacjenta rozpatruje
z lekarzem indywidualnie po zapoznaniu się ze zdarzeniem i obowiązującymi procedurami.
Radna Iwona Małek zapytała czy po zalogowaniu się i otrzymaniu hasła otrzyma
receptę na chorobę przewlekłą przez online?
Dyrektor SPZOZ poinformowała, że jest taka możliwość, sprawę testowała sama na
sobie.
Radna Bogusława Kałużna zapytała o wizyty domowe ile ich jest wykonywanych
tygodniu? Czy każdy lekarz ma wizyty domowe?
Dyrektor SPZOZ poinformowała, że wizyty domowe ma przypisane dr Szczęsny,
a pod nieobecność wykonuje to inny lekarz. Wizyt jest średnio 10 w tygodniu i są
realizowane po przyjęciu pacjentów chorych. Są też stosowane odmowy w uzasadnionych
przypadkach. W pilnych przypadkach kierują, np. do pogotowia.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady podziękowała za przygotowanie informacji.
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Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że z członkami delegowanymi przez Radę
Miejską do Rady Społecznej SPZOZ odbywa spotkania co kwartał, na których rozpatrywane
są sprawozdania i informacje merytoryczne przedstawiane przez dyrektora. Ponadto ma stały
kontakt z dyrektorem. Podziękował dyrektorowi za podejmowane działania w jednostce. Co
roku realizowane są wielotysięczne inwestycje, duży projekt z Unii Europejskiej został
samodzielnie przez nich rozliczony. Dodał, że często spotyka się z sytuacjami, że pacjent nie
dostał recepty lub skierowania i przychodzi na skargę do Burmistrza. Wówczas kieruje taką
osobę do dyrektora celem zbadania i rozwiązania sprawy. Jednostka ta też boryka się
z problemami, np. z zatrudnianiem lekarzy. Poinformował, że od 12 lat nie było uwag do
pracy dyrektora SPZOZ, jak również nie występowały trudności z płynnością finansową
SPZOZ. Środki na rehabilitację przesuwane są z innych działalności, dlatego duża liczba osób
korzysta z tych usług. Życzył zdrowia na dalsze lata zarządzania tą jednostką. Poinformował,
że utrzymywane są też 2 punkty lekarskie na terenach wiejskich, tj. w Lipie i w Kaczorowie
i podziękował za działalność w 2017 r.
Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia za 2017 r. została przyjęta
jednogłośnie przy 15 głosach za.
Ad. 9. 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. 10. Interpelacje i zapytania.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak poleciła Sekretarzowi obrad Elżbiecie
Kramarczuk odczytanie:
1) odpowiedzi Burmistrza Bolkowa na pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jaworze w sprawie odpłatnego przekazania urządzeń wodno-kanalizacyjnych
w Kaczorowie. Pismo dołączono do materiałów RM.0004.44.2018;
2) pisma Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt DIOZ.ZI.05.2018 z dnia
12 kwietnia 2018 r. w sprawie chęci nieodpłatnego przejęcia działki położonej
w Starych Rochowicach, oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr 81/4 o powierzchni
0,3462 ha zabudowanej nieczynnym dworcem kolejowym oraz pisma Dolnośląskiego
Inspektoratu Ochrony Zwierząt przekazane na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Bolkowie w dniu 25 kwietnia 2018 r. adresowane do Ośrodka SzkoleniowoDydaktycznego Szpital Kliniczny dla Zwierząt Skrzywdzonych w Starych
Rochowicach. Pisma będą przedmiotem posiedzeń komisji rady i zostaną dołączone
do materiałów RM.0004.47.2018.
Radny Marek Kwiatkowski odnosząc się do odczytanych pism poinformował, że
zostanie przygotowane „spa dla zwierząt” i prosił Burmistrza o więcej konkretnych
informacji w tej sprawie i zapytał czy do gminy zwróciła się jakaś firma w tej
sprawie?
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że firma była u niego i też kontaktowała
się z przewodniczącą rady i ustalili strategię: żeby przygotowali odpowiednie pisma,
które przejdą przez komisje. Komisje zapoznają się z ich planami, projektem
i wówczas przewodnicząca rady podejmie decyzję czy dyskusja w tej sprawie będzie
odbywać się na sesji.
Radna Małgorzata Ciołko zapytała czy stacja PKP należy już do gminy?
Przewodnicząca Rady poinformowała, że stacja PKP w Starych Rochowicach należy
do PKP, nie jest własnością gminy i prosiła Burmistrza o wyjaśnienie tej sprawy.
Burmistrz poinformował, że jak stacja PKP w Starych Rochowicach była w dobrej
kondycji technicznej to gmina chciała ją wziąć i zagospodarować przez gminę.
Wówczas PKP nie było zainteresowane przekazaniem. Poinformował, że został
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dokonany przegląd z przedstawicielem Zakładu Budżetowego i inspektorem
budowlanym pod względem adaptowania pomieszczeń dla zagospodarowania na
lokale mieszkalne. Ustalono jednoznacznie, że nakłady przewyższą korzyści z tego
miejsca. Po latach degradacji nieruchomości, PKP przysyła pisma o przejęcie ich
przez gminę. Dodał, że po przejęciu nieruchomości nie będzie podatków dla gminy,
które musi uiszczać PKP i wówczas burmistrz będzie odpowiadał za uszczuplanie
finansów gminy. Poinformował, że podmiot, który się tak mocno eksponuje niech
przedstawi komisjom swoją propozycję. Dodał, że ma swoje przemyślenia po
przeprowadzeniu rozmowy z Zastępcą Burmistrza, radną Dorotą Pajor, radnym
Pawłem Szymańskim, który sprawę analizował z mieszkańcami. Uważa, że dzisiaj
zapoznano się z pismami i Rada została wstępnie poinformowana o sprawie.
Radny Paweł Szymański poinformował, że wg odczytanego pisma budynki znajdują
się w dużej odległości od planowanej lecznicy, a w rzeczywistości tylko 30 m,
w których zamieszkują cztery rodziny.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że podczas wczorajszej rozmowy z dwojgiem
państwa z tego stowarzyszenia wynikało, że zostały przeprowadzone rozmowy
z mieszkańcami sąsiadującymi z budynkami PKP i mieszkańcy nie wnieśli żadnych
uwag. Być może mieszkańcy po czasie zmienili zdanie. Dodała, że Stowarzyszenie ma
wielkie plany odnośnie swojej działalności ale jak będzie w rzeczywistości trudno
powiedzieć. Poinformowała, że sprawa będzie procedowana przez komisje. Być może
któraś komisja np. rolnictwa mogłaby zaprosić przedstawiciela, aby wypowiedział się
w temacie. Decyzja musi być przemyślana. Poinformowała, że zainteresowani sprawą
przedstawiciele widzą to tak, aby gmina przejęła nieruchomości od PKP, a oni
wystąpiliby o kupno od gminy. Jakie są możliwości takiego procesu? Wszystko jest
związane z możliwościami przekazania na własność gminy, z planem
zagospodarowania przestrzennego gminy. Proponowała wszystko przemyśleć
dokładnie i zastanowić się nad ty co w tej sprawie zrobić?
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że gmina jeśli przejmie bez
ekwiwalentnie od właściciela musi to przeznaczyć na realizację własnych celów. Nie
może odsprzedać osobie trzeciej w innym przypadku dawno by to zrobili. Odsprzedaż
nieodpłatnie przejętej nieruchomości byłaby łamaniem prawa.
Radna Bogusława Kałużna uważa, że w tym momencie jest koniec tematu. Bo jeżeli
gmina przejmie i nie może przeznaczyć na inne cele to po co to analizować?
Innych pytań nie było.
Radna Dorota Pajor odczytała wniosek o zakup kosiarki „traktorek ogrodowy” do
koszenia boiska sportowego w Mysłowie zobowiązując się do wykonywania koszenia we
własnym zakresie.
Radna Teresa Ozimek odczytała wniosek o wystąpienie do samorządu
powiatowego, aby złożył odpowiednie dokumenty do wojewody o pozyskanie środków
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi
z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w Sadach Dolnych i Sadach Górnych.
Radny Kazimierz Małecki zapytał o remont drogi powiatowej w Wierzchosławicach
i o chodnik?
Radny Marek Kwiatkowski zapytał w następujących sprawach: czy były wykonywane
odwierty wody? Czy ktoś kontroluje z gminy prace wykonywane na ul. Reymonta?
Poinformował, że widział jak wykopy zagęszczane są gruzem, a w przypadku awarii sieci
wodnej, czy energetycznej będzie tragedia i prosił o zainteresowanie sprawą? Ponadto
poinformował, że na ul Sienkiewicza nr 61 pomalowano bramę z napisem Podziemia
i przeniesiono śmietniki.
Radna Bogusława Kałużna zapytała kiedy będzie robiona inwentaryzacja oświetlenia
w gminie Bolków? Kiedy będą rozpoczęte prace na boisku przy ul. 1 Maja i doposażenia
ogródka jordanowskiego przy ul. Wysokogórskiej? Zapytała o możliwości wykorzystania
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monitoringu w parku do wyciągnięcia konsekwencji od osób go zanieczyszczających?
Proponowała wyciągnięcie wniosków od osób zanieczyszczających boisko przy ul. 1 Maja.
Radna Małgorzata Ciołko poinformowała, że coraz częściej mieszkańcy zwracają
uwagę na spacerujące osoby i wolno biegające obok nich psy. Osoby te udają, że to nie jest
ich pies. Mieszkańcy pytają kto jest odpowiedzialny za psa wolno biegającego po mieście
i kto powinien wyciągać konsekwencje?
Burmistrz Bolków Jarosław Wroński udzielił następujących odpowiedzi:
- w sprawie zakupu kosiarki dla Mysłowa poinformował, że wniosek jest zasadny przy
złożonej deklaracji koszenia traktorek zostanie zakupiony po przeprowadzonych przetargach;
- w sprawie wystąpienia do samorządu powiatowego o pozyskanie środków
na remont drogi powiatowej w Sadach Dolnych i Sadach Górnych – wystąpi do Starosty o to,
żeby zaczął przygotowywać dokumenty dotyczące drogi powiatowej przez Sady Dolne i Sady
Górne, ponieważ droga ta jest w protokole zniszczeń powodziowych za rok 2016 lub 2017.
Dodał, że dzisiaj radne Rady Powiatu złożą podobne wnioski o tę drogę do Starosty na sesji
powiatowej;
- w sprawie drogi powiatowej przez Wierzchosławice odczytał odpowiedź Starosty na
wniosek radnych Rady Powiatu p. Wiesławy Łęgosz i p. Bogusławy Radeckiej-Bych złożony
w tej sprawie na sesji w marcu br. informując, że polecił wykonanie dokumentacji
kosztorysowej na to zadanie. Ponadto Burmistrz dodał, że Naczelnik p. Głąbicki zobowiązał
się do przekazania kosztorysu po jego sporządzeniu. Poinformował, że zadaniem gminy jest
gospodarka wodno-kanalizacyjna, drogi gminne, a nie drogi powiatowe. Jeśli rada dodaje do
powiatu środki to wie, że środki te nie zostaną skierowane na zadania gminne. Podobnie było
z ul. Sienkiewicza i drogą w Mysłowie uznając wydatkowanie tych środków za zasadne
i teraz zasadnym jest dofinansowanie remontu drogi w Wierzchosławicach i w Sadach. Dodał,
że powiat uzupełnia dziury w tych drogach dopiero w sierpniu i pogratulował pomysłu.
Poinformował, że zlecono Zakładowi Budżetowemu sporządzenia inwentaryzacji
i przygotowanie ubytków w nawierzchni do uzupełnienia. Dodał, że gminnych dróg jest coraz
mniej do łatania, pozostały tylko małe drogi;
- w sprawie odwiertów źródeł wody – oczekują na środki z Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Dodał, że odwierty będą wykonywane w dwóch miejscach;
- w sprawie prac na ul. Reymonta – został złożony wniosek przez Polski Gaz o zajęcie pasa
drogowego przez wykonawcę. Poinformował, że był na miejscu i zauważył, że zagęszczenia
wykonują nie tylko wymienionym materiałem, ale przywożą materiał z zewnątrz, który jest
układany na rury. Dodał, że jutro z p. Łukasińskim, który zna się na sprawie dokonają
przeglądu wykonywania tych prac. Poinformował, że musi bardzo delikatnie postępować
z firmą gazową i Tauronem, ponieważ musi ich prosić, aby w planach inwestycyjnych
przewidzieli wymianę swoich sieci na rynku;
- w sprawie inwentaryzacji oświetlenia – zadanie nie zostało rozpoczęte, ponieważ 7 maja br.
przyjeżdża rzecznik prasowy Tauronu w dwóch sprawach: - Tauron planuje w Bolkowie
zorganizowanie festiwalu światła; - zapyta się o spółkę celową, która będzie zajmowała się
budową sieci energetycznej;
- w sprawie rozpoczęcia prac na boisku przy ul. 1 Maja i doposażenia ogródka
jordanowskiego – umowa jest zawarta i do końca czerwca br. zadania zostaną wykonane.
Dodał, że jest problem, ponieważ nie mają wykonawcy nawierzchni boiska;
- w sprawie psów prowadzanych bez kagańców – policja wielokrotnie takie osoby karała
mandatami. Dodał, że najczęściej mieszkańcy nie upominają właścicieli psów osobiście tylko
wolą swoje niezadowolenie zgłosić radnej. Proponował, aby rozważyć sprawę wyznaczenia
miejsc wyprowadzania psów, np. na Górę Ryszarda wzorem miasta Kołobrzeg;
- w sprawie przeniesienia śmietników przy ul. Sienkiewicza i monitoringu w parku
odpowiedzi udzieli Zastępca Burmistrza.
Przewodnicząca Rady zapytała o remont drogi przy ul. Wiśniowej oraz o teren odwiertów?
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Burmistrz poinformował, że jak będą środki to zrobią remont ul. Wiśniowej. Dodał, że
w maju br. będzie rozstrzygnięty konkurs OSA i środki będą wydatkowane na plac zabaw
przy ul. Widokowej.
Zastępca Burmistrza Jacek Machynia poinformował, że odwierty planowane są na
ogródku jordanowskim „Krysia”, ponieważ firma specjalistyczna, która przygotowywała
dokumentację wskazała ten teren, ale żadna z dwóch firm nie jest w stanie zagwarantować, że
odwierty zakończą się sukcesem. Dodał, że nie ma metod, aby w 100% gwarantowały, że
w danym miejscu będzie woda. W sprawie ul. Sienkiewicza poinformował, że stowarzyszenie
Lehm jest zainteresowane podziemiami i również zagospodarowuje jedną z hal po byłej
„Silenie”. Rozpoczęto remont hali, który wymaga dojazdu i na prośbę stowarzyszenia
przeniesiono pojemniki na śmieci, bez żadnych utrudnień dla mieszkańców i odbiorców
odpadów. Dodał, że gmina utwardziła odcinek drogi dojazdowej i odnowiła bramę.
Poinformował, że w planie ekspozycyjnym dużą rolę dla stowarzyszenia odgrywa przejęta
hala i jest niezbędna. W sprawie psów poinformował, że sprawa jest skomplikowana bo
obowiązują niejednoznaczne przepisy. Jest przepis, że pies nie może być prowadzony bez
kagańca i bez smyczy. Interpretacja przepisu mówi, że właściciel musi zapanować nad swoim
psem to nie znaczy, że musi mieć kaganiec. Pies szkolony nie stanowi zagrożenia i nie musi
mieć kagańca, czy smyczy. Tylko określone rasy psów obowiązkowo muszą być w kagańcach
i na smyczy. W regulaminie gminnym jest, że pies musi być w kagańcu i na smyczy. Mandaty
może nakładać tylko policja, ponieważ nie mamy straży miejskiej i w wielu sprawach gmina
jest bezradna. Nie mają odpowiednich narzędzi do egzekwowania. W sprawie odczytu
monitoringu z parku prosił, żeby nie nakładać dodatkowego zajęcia, ponieważ rozpoczęto
masę projektów, w których realizację pracownicy są zaangażowani. Proponował, aby
zajmować się sprawami ważnymi. W parku chodzi o to, żeby pies nie zabrudzał ścieżek, a
spuszczony ze smyczy nie niszczył zieleni. Jeśli są zniszczenia to wówczas monitoring jest
sprawdzany i osoba ukarana. Nie widzi osoby, która mogłaby sprawdzać codziennie
monitoring, a kamery są tylko przy głównej ścieżce. Dodał, że nie można zakazać
wprowadzania psów do parku, ponieważ jest to ograniczenie swobód obywatelskich.
Radna Bogusława Kałużna zapytała kiedy planowane jest odnowienie oznakowania
poziomego i zapytała o usunięte drzewa na basenie?
Burmistrz Jacek Machynia poinformował, że zostały usunięte te drzewa, które niszczyły
infrastrukturę podziemną na basenie. Podobnie na rynku zostaną usunięte duże lipy i będą
nasadzenia drzewami mniejszymi, lipami karłowatymi o mniejszym systemie korzeniowym.
W sprawie odnowienia oznakowania poziomego poinformował, że po wyłonieniu
wykonawcy oznakowanie zostanie odnowione w okresie wiosennym.
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że dyrektor GMOKSiR złożył wnioski
o wycięcie drzew, które niszczą infrastrukturę. Dodał, że dyrektor przygotował dokumentację
na basen i złożył wniosek do Ministerstwa Sportu. Ostatnio pojawiła się firma, która
wykonałaby remont niecki za niższą cenę. Poinformował, że nie było podnoszonego larum
przy wycince dużej liczby drzew pod budowę obwodnicy, tylko jedna osoba zgłosiła swoje
niezadowolenie z tego powodu.
Przewodnicząca Rady zapytała o prowadzone prace na działce na przeciw Biedronki.
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że ogłoszono zapytania ofertowe
o przygotowanie placu na parking. Również zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na
wykonanie parkingu przy skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Rycerską i przy ul. Szpitalnej koło
murów Szkoły Podstawowej oraz w innych miejscach z uwagi na przebudowę rynku.
Burmistrz Jacek Machynia poinformował, że lipy na rynku przy fontannie zostaną usunięte bo
niszczą fontannę. W uzupełnieniu informacji Burmistrza odnośnie środków europejskich
poinformował, że na Dolnym Śląski osiągany jest 75 % pkb unijnego co świadczy o tym, że
dany region nie dostanie środków z funduszu spójności. Jeśli uda się inicjatywa Sudety 2030,
do której gmina przystąpiła południowa część Dolnego Śląska jest biedniejsza i osiąga około
50 % pkb unijnego, tj. region wałbrzyski i jeleniogórski i być może środki będą dostępne.
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Wysoki wskaźnik PKB grozi tym, że w następnym rozdaniu nie będą mogli korzystać ze
środków na inwestycje z funduszów spójności.
Innych pytań nie było.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektów uchwał.
Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu głosów w dyskusji i zapoznaniu się
z materiałami postanowiła przedstawić pod głosowanie Wysokiej Radzie zgodnie
z protokołem Komisji stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu następujące
projekty uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika - uwag nie było, projekt
uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach za. Uchwała nr XLII/275/18
stanowi załącznik nr 6 do protokołu;
2) w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. – uwag nie było, projekt uchwały został
przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach za. Uchwała nr XLII/276/18 stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 12. Podjęcie wniosków.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wnioski odczytane i złożone do Komisji
Uchwał i Wniosków zostaną przekazane wg właściwości.
Ad. 13. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców
gminy.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak przypomniała o zbliżającym się terminie
składania oświadczeń majątkowych za 2017 r.
Innych spraw nie było.
Ad. 14. Zakończenie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak
podziękowała wszystkim za przybycie i dokonała zamknięcia XLII Sesji Rady Miejskiej
w Bolkowie.
Obrady rozpoczęto o godz. 1100 a zakończono o godz. 1405.
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 XLII/18 z sesji Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zostanie przyjęty przez Radę Miejską w Bolkowie na najbliższym posiedzeniu, tj.
w maju br.

