PROTOKÓŁ nr XLIII/18
z Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 25 maja 2018 r.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak dokonała otwarcia XLIII 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, zaproszonych gości: Dyrektora GminnoMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie Panią Renatę Maziarz, Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze Pana Waldemara Sarleja,
przedstawiciela Stowarzyszenia Podziemia Bolków LEHM Pana Zbigniewa Nowickiego,
kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów i przewodniczącego samorządu
mieszkańców zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak oświadczyła, że w posiedzeniu uczestniczy 13
radnych, nieobecna radna Beata Magierowska i radna Teresa Ozimek, które zgłosiły swoją
nieobecność zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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 XLIII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Ocena działalności OSP na terenie gminy Bolków z uwzględnieniem działalności
jednostek operacyjno-technicznych oraz wydatkowanie środków na poszczególne
jednostki OSP.
8. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy
Bolków.
9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Bolków za 2017 r.
10. Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Bolków za 2017 r.
11. Informacja na temat planowanego zarządzania Podziemną Trasą Turystyczną
w Bolkowie.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/78/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek
oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Bolkowie,
zmienionej uchwałą nr XXVIII/188/13 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 lutego
2013 r.;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bolków,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu,
4) w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.
15. Podjęcie wniosków.
16. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
17. Zakończenie sesji.

2
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak zapytała: czy są wnioski do przedstawionego
porządku obrad?
Zastępca Burmistrza Bolkowa Jacek Machynia wnioskował o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów
Burmistrza Bolkowa. Poinformował, że uchwała została zmieniana z uwagi na zmianę
podstawy prawnej. Obowiązująca uchwała była podjęta na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego radzie w ustawie o samorządzie gminnym. Obecnie po zmianach prawa
oświatowego wprowadzono delegację prawną do podejmowania uchwał i do możliwości
organizowania takiej pomocy uczniom za wybitne osiągnięcia. Poinformował, że drugą
przesłanką jest to, że w naszej dotychczasowej uchwale stypendia mogły być przyznawane
tylko uczniom klas IV-VI, a teraz są też klasy VII i VIII oraz to, że nie ma gimnazjum. Dodał,
że pozostała treść projektu uchwały jest bez zmian. Poinformował, że po wejściu od dziś
nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych cała dyspozycja związana
z podaniem klauzuli informacyjnej we wzorze wniosku została ujęta zgodnie z nowym
obowiązkiem prawnym.
Radna Bogusława Kałużna zapytała czy jednym z uwarunkowań przyznania stypendium
jest ocena wzorowa z zachowania również przy osiągnięciach sportowych? Czy nie można
było rozważyć, aby przy osiągnięciach sportowych ocena była niższa, np. bardzo dobra? Czy
wysokość stypendium jest przyznawana każdorazowo przed przyznaniem stypendium?
Zastępca Burmistrza Bolkowa poinformował, że są wskazane stypendia naukowe
i sportowe oraz artystyczne. Warunkiem jest ocena wzorowa z zachowania. Proponowana
zmiana pociągnie skutki finansowe. Środki zaplanowane w budżecie dzielone są na liczbę
zgłoszonych wniosków. Dotychczas stypendia były przyznawane 2 razy w roku, a teraz będą
przyznawane raz w roku, czyli kwota przyznana uczniowi będzie obecnie wyższa.
Innych pytań nie było.
Innych wniosków nie zgłoszono do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady poddała wniosek w sprawie włączenie do porządku obrad projekt
uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza
Bolkowa pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie przy 13 głosach za.
Następnie poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który został zatwierdzony
jednogłośnie przy 13 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 13 głosach za Elżbieta
Kramarczuk i zajęła miejsce przy stole prezydialnym.
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 13 głosach za, powołała Komisję Uchwał
i Wniosków w składzie:
1. Bogusława Kałużna
2. Kazimierz Małecki
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3. Iwona Małek.
Ad. 5. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
Na prośbę Przewodniczącej Rady, Sekretarz obrad Elżbieta Kramarczuk odczytała:
1) pismo Burmistrza Bolkowa SA.0147.5.2018 z dnia 2 maja 2018 r. informujące
o realizacji uchwał podjętych na XLII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie w dniu
26 kwietnia 2018 r.;
2) odpowiedź Burmistrza Bolkowa na wniosek radnej Doroty Pajor o zakup kosiarki „traktorek
ogrodowy” do koszenia boiska sportowego w Mysłowie zobowiązując się do wykonywania
koszenia we własnym zakresie udzieloną pismem GKŚ.7011.24.2018 z dnia 8 maja 2018 r.;
3) pismo Burmistrza Bolkowa GKŚ.7021.55.2018 z dnia 8 maja 2018 r. informujące
o przekazaniu wniosku radnej Teresy Ozimek 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 do Zarządu Powiatu Starostwa
Powiatowego w Jaworze. Odpowiedź Starosty Jaworskiego na wniosek udzielony pismem
RPE.0030.33.2018 z dnia 14 maja 2018 r.
Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
Uwag nie było.
Protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie został przyjęty jednogłośnie przy
13 głosach za.
Ad. 6. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński przedstawił informację z działalności
Burmistrza w okresie od 26 kwietnia do 24 maja 2018 r. w sposób następujący:
w powyższym okresie wydanych zostało 9 zarządzenia między innymi w sprawie:
1) wprowadzenia karty audytu wewnętrznego,
2) wprowadzenia zmian do budżetu,
3) zmiany budżetu na 2018 r.,
4) przeznaczenia trzech nieruchomości do sprzedaży,
5) ustalenia ceny wywoławczej dla 2 nieruchomości,
6) wydzierżawienia nieruchomości.
W gospodarce nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa Burmistrz poinformował, że:
1) zawarto 2 umowy notarialne na sprzedaż garażu na rzecz najemcy, zniesienia
współwłasności nieruchomości oraz wyodrębnienia lokali;
2) przeprowadzono rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej położonej
w Mysłowie,
3) ogłoszono pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki
niezabudowanej położonej w Wierzchosławicach,
4) ogłoszono pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki położonej
w Bolkowie, zabudowanej budynkiem gospodarczym;
5) przeprowadzono szkolenie dla sołtysów gminy Bolków w związku z wejściem
w życie zmian do ustawy Prawo łowieckie – podziękował sołtysom za udział
w szkoleniu i poinformował, że jest to ciężka praca wymagająca poświęcenia w tym
zakresie dużo swojego czasu;
6) zawarto 5 umów dzierżawy na działki gruntowe do zagospodarowania na cele
warzywne, kwiatowe.
W gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska Burmistrz poinformował, że:
1) zlecono Zakładowi Budżetowemu następujące zadania: - remont cząstkowy nawierzchni
dróg-asfaltowanie, prace potrwają do końca czerwca br.; - wykaszanie poboczy i rowów przy
drogach gminnych; - renowacja pokrycia asfaltowego boiska przy ul. 1 Maja w Bolkowie.
Dodał, że na to zadanie i na zadanie na ogródku „Krysia” gmina otrzymała dotację
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zewnętrzną, w tym jedno zadanie będzie wykonywał Zakład Budżetowy, a drugie jest
w przetargu, który będzie rozstrzygnięty 5 czerwca br., - wykonanie fundamentu pod
przenoszony pomnik na teren nowego cmentarza w Bolkowie;
2) zawarto umowę i wykonano zadanie pn.: „Utwardzenie terenu pod plac parkingowy przy ul.
Sienkiewicza 13 w Bolkowie”. Dodał, że Zakład Budżetowy będzie wykonywał zadanie
składające się z dwóch części: - w trakcie trwania roku szkolnego wykonany zostanie
wodociąg, - w okresie wakacji zostanie utwardzony plac manewrowy przy Szkole
Podstawowej w Bolkowie;
3) podpisano umowę na przygotowanie nowej przestrzeni parkingowej przy ul. Rycerskiej
w Bolkowie. Wykonanie zadania ustalono na dzień 20 czerwca br. ;
4) organizowana jest kolejna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych od 24 maja br. do dnia
29 maja br. w miejscowościach: Sady Dolne i Sady Górne. Planowane jest do końca wakacji
zorganizowanie zbiorek takich odpadów we wszystkich miejscowościach gminy. Dodał, że
zlecenia na wykonanie tego zadanie otrzymuje Zakład Budżetowy, kontenery dostarcza firma,
które odbiera odpady komunalne, a odpadów wielkogabarytowych jest bardzo dużo;
5) razem z przewodniczącą Rady uczestniczyli na zaproszenie Marszałek Województwa
Dolnośląskiego w koncercie w Kamiennej Górze;
6) poinformował, że od dzisiaj obowiązuje RODO, zorganizowanych zostało kilka szkoleń
dziękując Sekretarzowi Gminy jako szefowi tych przedsięwzięć, organizowanych również na
rzecz jednostek organizacyjnych gminy. Została podjęta decyzja o wyborze firmy zewnętrznej
do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obecnie oczekują na uwagi od
kierowników jednostek organizacyjnych gminy celem zawarcia umowy. Dodał, że są dość
dobrze przygotowani do wdrożenia nowych przepisów w zakresie ochrony danych
osobowych, a tematyka nie jest łatwa, pojawia się wiele „straszaków” z konsekwencjami
finansowymi dla kierowników jednostek. Poinformował, że pacjenci Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie w związku z wejściem RODO będą
mieli pewne utrudnienia przy odbiorze recept w rejestracji;
7) Burmistrz Jacek Machynia z przewodniczącą rady uczestniczyli w zakończeniu roku
szkolnego w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem
w Jaworze w rocznicę zakończenia II wojny światowej;
8) na ręce szefa stowarzyszenia LEHM, strażaków z OSP i pracowników Domu Kultury
Burmistrz złożył podziękowania za przygotowanie majówki;
9) złożył podziękowania dla sołtysa wsi Radzimowice za organizację Dnia Flagi,
10) odbył spotkania z firmą TAURON, która w dniu 2 czerwca br. w ramach organizowanej
„Nocy w muzeum” przedstawi rewię światła, zapraszając wszystkich na to przedstawienie;
11) w obecności dyrektora Domu Kultury, kierowników jednostek organizacyjnych,
przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Bolkowa odbył spotkanie z delegacją z Borken,
celem omówienia przyjęcia 60 osobowej grupy z partnerskiego miasta Borken w dniu
15 sierpnia br. w Bolkowie;
12) podziękował UKS Piast Szkoły Podstawowej w Bolkowie, pracownikom Domu Kultury oraz
wolontariuszom i strażakom z jednostek OSP za zorganizowanie „Biegu z Zamkiem w tle”;
13) poinformował, że na terenie Szkoły Podstawowej w Bolkowie odbyły się rozgrywki ligi
tenisa stołowego;
14) poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi działania
przygotowawcze odnośnie realizacji zadania związanego z budową chodnika
Wierzchosławice-Bolków. Odnośnie budowy chodnika w górnej części Świn poinformował,
że dyrekcja dróg ustala zakres prac;
15) uczestniczył w pożegnaniu bardzo zasłużonego dla gminy Bolków kierownika z Rejonu
Legnica GDDKiA, obecnie jest nowy kierownik;
16) otrzymano promesę w wysokości 36.000 zł na remont boiska przy ul. 1 Maja i doposażenie
placu zabaw „Krysia” w Bolkowie,
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17) wraz z przewodniczącą Rady, brali udział w obchodach Dnia Strażaka organizowanych przez
PSP w Jaworze, w której uczestniczyło wielu strażaków z jednostek OSP z naszej gminy,
18) poinformował o wszczęciu postępowania przez Starostwo Powiatowe w sprawie
przygotowania dokumentacji na budowę sieci gazowej w Świnach. Dodał, że zostały wysłane
zapytania o Wolbromek i Wierzchosławice. Poinformował, że operator przesłał ankiety
skierowane do mieszkańców wymienionych wsi. Prosząc sołtysów tych miejscowości
o rozprowadzenie ankiet, aby gestor sieci wiedział ile jest osób chętnych do przyłączenia się
do gazu ziemnego. Od tego będzie zależała decyzja tego przedsięwzięcia;
19) w sprawie remontu drogi przez Wierzchosławice poinformował, że odbył spotkanie ze
Starostą Jaworskim. Wczoraj ze starostą spotkał się radny Eugeniusz Bartków i ustalono, że
jest przygotowywana dokumentacja, do końca czerwca będzie znany kosztorys, w lipcu br.
będzie nabór na środki z MSW i A na usuwanie skutków powodzi. Dodał, że starostwo
składać będzie dwa wnioski. Jeden z gminy Mściwojów, a drugi z gminy Bolków deklarując
20 % wkład gminy Bolków na realizacje tego zadania. Jest duża szansa, ponieważ są środki
poprzetargowe;
20) przedstawił planowane imprezy: w dniu 2 czerwca br. Noc muzeum alchemia światła na
Zamku Bolków, w dniu 09 – 10 czerwca br. Dni Bolkowa, w dniu 22 czerwca br. planowane
są imprezy integracyjne w Wolbromku i w Starych Rochowicach, w dniu 30 czerwca br.
impreza na Zamku związana z twórczością Jacka Kaczmarskiego przy dofinansowaniu
gminy. Ponadto poinformował, że w dniu 2 czerwca br. odbędzie się od godz. 1500 na boisku
Klubu PIAST Bolków uroczystość z okazji 70-lecia istnienia klubu, zapraszając wszystkich
na w/w imprezy;
Radna Iwona Małek zapytała czy na terenie miasta będzie prowadzona zbiórka
odpadów wielkogabarytowych?
Burmistrz Bolkowa poinformował, że będzie prowadzona zbiórka takich odpadów
zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Innych pytań nie było.
Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym
została przyjęta jednogłośnie przy 13 głosach za.
Ad. 7. Ocena działalności OSP na terenie gminy Bolków z uwzględnieniem działalności
jednostek operacyjno-technicznych oraz wydatkowanie środków na poszczególne
jednostki OSP.
Informację Burmistrza Bolkowa na temat działalności OSP na terenie gminy
Bolków z uwzględnieniem działalności jednostek operacyjno-technicznych oraz
wydatkowanie środków na poszczególne jednostki OSP stanowiącą załącznik nr 3 do
protokołu przedstawiła Pani Marzena Spicera inspektor ds. obronności, zarządzania
kryzysowego i ppoż. Urzędu Miejskiego w Bolkowie. Ponadto przedstawiła wydatki
porównując je w latach 2015-2017 oraz poinformowała o zadaniach realizowanych w trakcie
tego roku.
Pytań nie było.
Informację na temat oceny działalności OSP na terenie gminy Bolków przedstawił
Pan Waldemar Sarlej Komendant Powiatowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworze zgodnie z informacja stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. Podziękował za
udział licznej delegacji w święcie Dnia Strażaka. Dodał, że zakończono budowę Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie gminy Bolków włączając do systemu trzecią
jednostkę, OSP Kaczorów. W tym momencie wytyczne Komendanta Głównego dla gminy
Bolków są już zrealizowane. W sprawie inspekcji poinformował, ze jednostki krajowego
systemu są bardzo dobrze przygotowane do działań ratowniczo-gaśniczych. Ważną obecnie
sprawą jest ratownictwo techniczne i działania z zakresu ratownictwa medycznego,
wysokościowego i wodnego. Jednostki z krajowego systemu są do tych działań przygotowane
w pełnym zakresie. Działania te w pełnym zakresie może też realizować OSP Bolków.
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Pozostałe jednostki to jednostki wsparcia, które nie dysponują pełnym wyposażeniem.
Poinformował, że wysokość dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zależy od deklaracji gminy. Dodał, że ostatnio wyszło
zalecenie, żeby wkład gminy był przynajmniej na poziomie 25-30 % w zakresie zadań
inwestycyjnych, np. w tym roku dla OSP w Sadach Dolnych ma być zakupiony średni
samochód gaśniczy, a lekki do OSP Bolkowa za środki zmontowane zarówno z budżetu
gminy i państwa, tj. ponad 400.000 zł do Sadów Dolnych i około 200.000 zł dla OSP Bolków.
Poinformował, że w 2016 r. na terenie gminy Bolków odnotowano 4 ofiary śmiertelne,
w 2017 - 1 ofiara śmiertelna, w 2016 r. poszkodowanych było 60 osób w 2017 r. 87 osób
poszkodowanych. Straty pożarowe w 2017 r. wyniosły około 3,5 mln, a uratowane mienie to
ponad 8,5 mln zł. Uważa, że warto dofinansowywać jednostki. Poinformował, że generalnie
bezpieczeństwo należy do PSP, ale 8 strażaków na służbie przy ponad 1.300 zdarzeniach
trudno jest bez wsparcia jednostek OSP zadbać o bezpieczeństwo. Ważną sprawą jest czas
reagowania czyli szybkość dojazdu do miejsca zdarzenia. Jednostka PSP jest oddalona od
niektórych miejscowości z terenu gminy Bolków w granicach dojazdu od 15 min do 30 min.
Dodał, że pomoc ze strony jednostek OSP jest bardzo ważna i podziękował ochotnikom za
skuteczność działań. Dodał, że gmina ma zapisaną ochronę przeciwpożarową w zadaniach
własnych. Podziękował Burmistrzowi i radnym za duży wkład własny środków
wydatkowanych na utrzymanie jednostek na dobrym poziomie.
Radna Bogusława Kałużna zapytała ile jest jednostek na terenie powiatu? Jak wygląda
gmina Bolków pod kątem wyposażenia jednostek, taboru i szkoleń na tle innych gmin
w powiecie?
Komendant PSP poinformował, że na terenie powiatu było 27 a jest 25 jednostek OSP.
Powiat jaworski stał słabo pod kątem samochodów, średnia wieku była pomiędzy 25 – 30 lat.
Od dwóch lat na teren powiatu trafiły 4 nowe samochody, co spowodowało spadek średniej
wieku samochodów. W gminie Bolków planowany jest zakup nowego samochodu średniego
do Sadów Dolnych i lekkiego do Bolkowa. W sprawie możliwości wykorzystania sprzętu to
samochody są w pełnej gotowości, ale samochody po 25 latach nie dają gwarancji
bezpieczeństwa transportu strażaków. Jednostki z Krajowego Systemu są wyposażone
w pełnym zakresie, słabiej są wyposażone pozostałe jednostki. Dodał, że sprzęt techniczny
ratownictwa drogowego to wydatek około 100.000 zł, a np. kamera to wydatek z rzędu
kilkudziesięciu zł.
Radna Bogusława Kałużna zapytała czy prowadzona jest statystyka w kierunku ilości
zdarzeń w powiecie w porównaniu z gminami w powiecie?
Komendant PSP poinformował, że z racji tego że Bolków jest drugim miastem
w powiecie jest relatywnie więcej wyjazdów niż w gminach wiejskich, ponieważ jest więcej
mieszkańców. Zwrócił uwagę na 180 wyjazdów, które są problemem zarówno dla strażaków
ochotników i ich pracodawców. Są regulacje prawne, ale nie są doskonałe. Jest możliwość
zwolnienia przez gminę pracodawcy z podatku gruntowego, ale w ten sposób gmina pozbywa
się dochodów. Jedynie uregulowania niezbędne są odgórnie do przeprowadzenia poprzez
posłów, ponieważ obecnie jednostki OSP funkcjonują w oparciu o ustawę
o stowarzyszeniach.
Radny Marek Kwiatkowski zapytał czy coś się zmieniło odnośnie dysponowania
wielu jednostek do błahego zdarzenia, które generują koszty po stronie PSP i gminy? Uważa,
że to Komendant Powiatowy powinien dążyć do zmiany przepisów, aby strażacy mogli brać
czynny udział w zdarzeniach.
Komendant PSP poinformował, że razem możemy więcej, zarówno PSP jak i radni.
Zauważają, że coraz trudniej strażakom wyrwać się z pracy. Zdarzają się też braki wyjazdów.
W sprawie wyjazdów poinformował, że wszystko zależy od zgłoszenia i od tego jak
zgłaszający jest przygotowany do poinformowania służb ratowniczych o zdarzeniu.
W przypadku zaznaczenia, że jest to drobna stłuczka wówczas liczba dysponowanych
jednostek jest mniejsza. Jeżeli nie ma informacji o braku zagrożenia to wówczas wg procedur
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Komendanta Głównego dysponowane są trzy jednostki. Wówczas dysponowanych jest 6
strażaków, jednostka najbliżej położona zdarzenia i następna jednostka czyli minimum 3
jednostki są dysponowane. Kolejne siły i środki dysponuje się w zależności od zgłoszenia.
Radna Bogusława Kałużna zapytała czy prowadzona jest przez PSP edukacja dzieci
i młodzieży i w jakim zakresie?
Komendant PSP poinformował, że w 2017 r. rozpoczęto budowę Centrum Edukacji
dla Młodzieży „Ognik” przy wsparciu gmin jako miejsca do kształtowania odpowiednich
postaw dla młodzieży. Planują uruchomienie „Ognika”, ale potrzebują jeszcze 40.000 zł na
zamknięcie tego projektu. Niezbędny jest zakup stołów, rzutnika i inne pomoce.
Przewidywane jest też stanowisko, które uczy w jaki sposób należy zgłaszać zdarzenia
również do Centrum Powiadamiania Ratunkowego z podaniem zdarzeń w mieszkaniu i jak
się mamy zachowywać w takich zdarzeniach. Jednostki OSP z każdą szkoła prowadzą
współpracę.
Radna Elżbieta Kramarczuk poinformowała, że planowane jest oddanie drogi S3
i zapytała czy PSP przewiduje, że będzie więcej zdarzeń na tej drodze?
Komendant PSP poinformował, że droga budowana jest po to, aby ułatwić ruch
i zwiększyć bezpieczeństwo, ale przewidują, że te zdarzenia będą trudniejsze i bardziej
niebezpieczne, podobnie jak na autostradach.
Innych pytań nie było.
Burmistrz Jarosław Wroński podziękował za wkład w doposażenie jednostek i za
szybkie włączenie do Krajowego Systemu OSP Kaczorów. Podziękował też Komendantowi
Wojewódzkiemu za wyasygnowane środki dla OSP Sady Dolne w kwocie 240.000 zł na
zakup średniego samochodu. Ponadto poinformował, że Komendant w Ministerstwie
Sprawiedliwości wyjednał środki w kwocie około 35.000 zł na doposażenie jednostek.
Poinformował, że jednostki nie mogą być przez gminę zlikwidowane, mogą się same
rozwiązać. Gmina wydatkowała na te jednostki około 280.000 zł w 2017 r., a w 2018 r. jeśli
gmina dostanie dofinansowanie to będzie ponad 700.000 zł. Dodał, że w gminie leżą wnioski
od jednostek OSP, np. na ocieplenie remizy w Kaczorowie. Poinformował, że Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła proce przetargowe na budowę Punktu
Obsługi przy drodze S3. Planowany jest odbiór drogi S3 na odcinku Jawor – Bolków
w październiku br.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację na temat działalności
OSP na terenie gminy Bolków z uwzględnieniem działalności jednostek operacyjnotechnicznych oraz wydatkowanie środków na poszczególne jednostki OSP i informację
na temat oceny działalności OSP na terenie gminy Bolków, które zostały przyjęte
jednogłośnie przy 13 głosach za.
Ad. 8. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie
Gminy Bolków.
Informację na temat realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie
Gminy Bolków przedstawił Zastępca Burmistrza Bolkowa Jacek Machynia zgodnie
z załącznikiem nr 5 do protokołu. W uzupełnieniu informacji dodał, że znaczna część gminy
nie jest skanalizowana i w związku z tym sprawdzają, czy właściciele posesji mają podpisane
umowy z firmami, które opróżniają zbiorniki bezodpływowe i czy właściciele mają aktualne
faktury na wywóz nieczystości płynnych. Poinformował, że z uwagi na szkodliwość eternitu
gmina ma za zadanie likwidowanie pokryć dachowych tym materiałem. W 2017 r.
przeprowadzono pierwszą zbiórkę odbierając od mieszkańców 50 t eternitu, który poddano
utylizacji. W tym roku jest kolejna akcja i odbiór eternitu będzie kontynuowany.
Poinformował, że zanieczyszczenie środowiska pyłami tzw. smog jest szkodliwe wywołując
choroby nowotworowe. W tym zakresie rozpoczęto inwentaryzację źródeł ciepła
w budynkach wielorodzinnych. Dodał, że w perspektywie mają przeprowadzenie akcji
związanej z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła przez właścicieli budynków.
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Radna Bogusława Kałużna zapytała jaki jest procent ogrzewania innymi materiałami
oprócz węglem i drewnem? Jakie są wyciągane wnioski i konsekwencje w stosunku do osób
zanieczyszczających środowisko poprzez wyziewy kominowe?
Zastępca Burmistrza poinformował, że aby to stwierdzić należy wykonać badania.
Trzeba wejść do danego gospodarstwa, np. na zgłoszenie. W dużych miastach sprawami tymi
zajmuje się straż miejska, a gmina takich możliwości nie ma. Proponował zakup drona, który
zostanie wykorzystany do badań wyziewów kominowych i wówczas bez wchodzenia do
pomieszczeń stwierdzić zanieczyszczenie. W uzasadnionych przypadkach można wejść
z policją zgodnie z procedurami i pobrać próbkę do badania.
Radna Małgorzata Ciołko zapytała w imieniu mieszkańców kiedy będzie
dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na bardziej ekologiczne?
Zastępca Burmistrza poinformował, że teraz prowadzone są duże inwestycje unijne,
do których gmina musi dołożyć więcej środków niż planowano i brak jest wolnych środków,
aby przeznaczyć na to zadanie środki w tym roku.
Radna Bogusława Kałużna w sprawie odpadów zielonych poinformowała, że np.
w Jaworze są odpady zielone odbierane przez firmę odbierającą odpady składowane
w zielonych workach. Zapytała czy w przyszłości nie można rozważyć odbioru odpadów
zielonych przez firmę?
Burmistrz Jacek Machynia poinformował, że zgodnie z obecnym rozporządzeniem
można odbierać 6 frakcji, ale gmina nie ma tego ujętego w obecnej umowie z firmą
odbierającą odpady, ale w przyszłości będą zobligowani do odbioru z mocy prawa.
Radny Marek Kwiatkowski zapytał czy są monity odnośnie nieprawidłowej selekcji
odpadów przez mieszkańców?
Zastępca Burmistrz poinformował, że w tej chwili jest łatwiej nadzorować odbiór
odpadów posegregowanych. Dodał, że każdy mieszkaniec ma obowiązek prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów, ale w obecnie obowiązującym prawie nie ma jednocześnie
określonych niektórych odpadów. Zdarzają się przypadki, że słoik z zawartością wyrzucany
jest do pojemnika na szkło. Dodał, że do pojemników na szkło wrzucane jest również szkło
okienne, lustra, naczynia porcelanowe. Dodał, że w Lubawce budowany jest dodatkowy
system selektywnej zbiórki odpadów za kwotę około 30 mln zł ze środków unijnych na
doczyszczanie zmieszanych odpadów.
Przewodnicząca Rady dodała, że w budynkach wielorodzinnych zdarzają się osoby,
które nie przystosowują się do wymogów. Jest to największy problem.
Radny Marek Kwiatkowski zapytał o odbiór np. styropianu?
Zastępca Burmistrz poinformował, że jest problem z niektórymi odpadami, sprawa nie
jest prawnie uregulowana. Przy większej ilości tych odpadów należy sprawę zgłaszać do
specjalistycznej firmy o odbiór. Przy niewielkiej ilości styropian można wrzucić do odpadów
zmieszanych.
Innych pytań nie było.
Informacja na temat realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie
Gminy Bolków została przyjęta jednogłośnie przy 13 głosach za.
Ad. 9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Bolków za rok 2017.
Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie Pani Renata
Maziarz przedstawiła „Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Bolków za rok
2017” zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
Radny Marek Kwiatkowski zapytał czym podyktowany jest wzrost zasiłków stałych?
Poinformował, że jest na rynku dużo pracy i zapytał czy zmniejszyła się liczba osób
korzystających z zasiłków?
Dyrektor GMOPS poinformowała, że zmniejszyła się liczba osób nie tylko
korzystających z zasiłków pomocy społecznej, ale też ze świadczeń rodzinnych z powodu
tego, że jest praca tylko nie wszyscy mają na nią chęć. W sprawie wzrostu liczby osób
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korzystających z zasiłków stałych poinformowała, że jest to spowodowane osiągnięciem
wieku emerytalnego przez osoby niezdolne do pracy lub z powodu niepełnosprawności.
W momencie zmniejszenia wieku emerytalnego osoby w wieku 60 i ponad 60 lat przeszły do
systemu pomocy społecznej, osoby które nie wypracowały świadczenia emerytalnego.
Radna Bogusława Kałużna zapytała czy jest zależność pomiędzy programem 500 plus
a świadczeniami wypłacanymi z pomocy społecznej? Poinformowała, że dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy na ostatniej sesji informował, że dużo kobiet zrezygnowało
z pracy kosztem programu 500 plus. Czy osoby pobierające świadczenia z programu
korzystają z zasiłków z pomocy społecznej?
Dyrektor GMOPS poinformowała, że przychodzą po zasiłki, ponieważ świadczenia
z 500 plus nie są wliczane do dochodu. Są też przypadki wyrejestrowywania się osób
z urzędu pracy.
Radna Iwona Małek zapytała kto może skorzystać z programu „Zaprojektuj swoją
przyszłość” do jakiej grupy wiekowej się odnosi?
Dyrektor GMOPS poinformowała, że jest skierowany do osób aktywnych zawodowo
w wieku od 18 lat do 60 lat kobiet i 65 mężczyzn.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady poddała Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy
Bolków za rok 2017 pod głosowanie, która została przyjęta jednogłośnie przy 13 głosach za.
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że dyrektor GMOPS w swoim
sprawozdaniu zwróciła uwagę na koszty ponoszone przez gminę do osób, które przebywają
w domach pomocy społecznej. Z każdym rokiem koszty te rosną i do końca tego roku gmina
musi dopłacić 200.000 zł więcej. Dodał, że wiele osób przebywających poza terenem gminy
znajdujących się w szpitalach jest kierowanych do domów pomocy społecznych, za pobyt
których gmina musi ponosić koszty. Średni koszt pobytu to od 2.000 zł do 3.000 zł
miesięcznie. Dodał, że są to osoby bez rodziny, schorowane i wymagające całodobowej
opieki zgłaszane przez sąsiadów do GMOPS w Bolkowie i które kierowane są do domu
pomocy społecznej. Burmistrz podziękował pracownikom GMOPS za sprowadzanie
i dystrybucję artykułów żywnościowych dla osób potrzebujących.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach od 1300 do godz. 1310, podczas
której Pan Waldemar Sarlej Komendant Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworze i Pani Marzena Spicera inspektor ds. obronności, zarządzania kryzysowego
i ppoż. opuścili posiedzenie.
Przewodnicząca Komisji ZOKSiWzGZ prosiła o spotkanie podczas przerwy członków
komisji celem rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania
uczniom stypendiów Burmistrza Bolkowa, który został wprowadzony do porządku obrad.
Po przerwie obrady wznowiono.
Ad. 10. Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Bolków za 2017 r.
Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Bolków za 2017 r. przedstawiła Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bolkowie Pani Renata Maziarz zgodnie z załącznikiem nr 7 do protokołu.
Radna Bogusława Kałużna poinformowała, że jest dużo działań podejmowanych przez
ośrodek pomocy społecznej i zapytała o efekty podejmowanych działań i czy widać poprawę
życia osób do których działania są kierowane?
Dyrektor DMOPS poinformowała, że odnośnie stosowanej profilaktyki to badania są
prowadzone i sporządzany jest raport ewaluacyjny, który był przedstawiany na poprzedniej
sesji. Odnośnie efektów z pomocy społecznej poinformowała, że są sporządzane
sprawozdania wg których coraz to mniejsza liczba osób korzysta ze wsparcia.
Przewodnicząca Rady dodała, że efekty będą widoczne gdy osoba sama będzie chciała
pracować w kierunku, aby się z tych uzależnień wyzwolić.
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Dyrektor DMOPS dodała, że na rzecz wsparcia w gminie działa wiele instrumentów, które są
rozliczane oddzielnie, np. praca Zespołu Interdyscyplinarnego. W raporcie przedstawiono
działania zbiorowo i pokazano ile podjętych zostało działań zgodnie z założeniami strategii.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady poddała raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Bolków za 2017 r. pod głosowanie, który został
przyjęty jednogłośnie przy 13 głosach za.
Ad. 11. Informacja na temat planowanego zarządzania Podziemną Trasą Turystyczną
w Bolkowie.
Oferta na zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Bolkowie złożona przez
Stowarzyszenie LEHM w Bolkowie w dniu 04 maja 2018 r. została dołączona do materiałów
RM.0004.49.2018.
Zastępca Burmistrza Jacek Machynia nadmienił, że wcześniej informował
o działaniach gminy związanych z usunięciem pozostałości z II wojny światowej z podziemi
i obecnie działania dotarły do ściany. Obecnie nie ma żadnych możliwości zbycia tych
pozostałości. Niezbędne są bardzo duże środki określone w studium wykonalności na kwotę
28 mln zł. Poinformował, że sytuacja wygląda następująco: gmina ubiega się
o
dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów przy 15 mln złotych własnego
dofinansowania, na który gminę nie stać. Ubiegając się o środki na zabezpieczenie 15 %
wkładu jest pytanie instytucji odnośnie zabezpieczenia 85 % kosztów. Gmina nie widzi
możliwości pozyskania takich środków. Przystępując do działań ustalono, że przedłożona
oferta daje wielką szansę dla rozwoju turystycznego miasta. Z ulgą i zaciekawieniem przyjęto
propozycję złożoną przez Stowarzyszenie LEHM odnośnie przejęcia tych podziemi
w obecnym stanie. Stowarzyszenie zobowiązało się do pozyskania niezbędnych środków na
wejście do tych podziemi, usunięcie składowanych pozostałości niebezpiecznych i utworzenie
trasy turystycznej. W otrzymanej propozycji Stowarzyszenie pozyskiwałoby środki wnoszone
przez turystów podczas zwiedzania oraz gmina byłaby zobowiązana do pokrywania w pewnej
części kosztów związanych z funkcjonowaniem tego obiektu przy rocznym dofinansowaniu
w kwocie około 10.000 zł miesięcznie, a rocznie 120.000 zł. Dodał, że podobna konstrukcja
jest w Kamiennej Górze. Miasto Kamienna Góra łoży na część kosztów związanych
z funkcjonowaniem podobnego obiektu. Poinformował, że decyzją burmistrza propozycja
Stowarzyszenia LEHM została przekazana na komisje merytoryczne Rady i wpłynęły już dwa
stanowiska.
Pan Zbigniew Nowicki przedstawiciel Stowarzyszenia LEHM na wstępie podziękował
Burmistrzowi za zaufanie jakim ich obdarzył powierzając organizację majówki. Dodał, że
w przyszłym roku przygotują więcej atrakcji. Poinformował, że trwają intensywne prace przy
uruchomieniu muzeum, w którym będzie naszkicowany cały ciąg trasy związany
z działalności militarii II wojny światowej i które byłyby uzupełnieniem osiągnięcia
muzeum. Uruchomienie muzeum planują na jesień br., w którym będzie też symulator nalotu
bombowego. W sprawie pozyskiwania środków poinformował, że od dwóch lat prowadzą
działalność. W 2017 r. mieli przerób na kwotę około 1,5 mln zł, a w tym roku planują
zamknąć kwotą 4,5 mln zł. Działania przy współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej i ze
szkołami skierowane są do osób najbardziej potrzebujących czyli osób długotrwale
bezrobotnych dając im szansę na wyrwanie się z pętli oferując pracę. Pomysł na
zagospodarowanie podziemi polega na usunięciu zanieczyszczeń pozostałych po II wojnie,
zabezpieczeniu podziemi i uruchomieniu trasy turystycznej. Przystosowanie trasy do
zwiedzania to koszt około 1,5 mln zł plus koszty eksploatacji.
Radny Marek Kwiatkowski zapytał czy oszacowany koszt usunięcia składowanych
materiałów może być mniejszy niż 28 mln zł? Co z różnicą środków gdy taka dotacja wpłynie
do gminy?
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Pan Zbigniew Nowicki poinformował, że w koncepcji podana została suma
gwarantująca bezpieczeństwo, ponieważ koszty oszacowano na podstawie materiałów
archiwalnych, sprawozdania poprzedniego dzierżawcy, w zeszłym roku została też
wpuszczona sonda. Okazało się, że Niemcy nie zdążyli zabezpieczyć składowanych tam
materiałów, a duża z nich część została zawalona. Trudno określić precyzyjnie ile tych
materiałów tam jest. Ponadto utworzyło się w podziemiach jezioro, na którym pływa 6 cm
kożuch smarów pochodzący z rozbitych beczek. Dodał, że największy koszt to utylizacja tych
materiałów obwarowana zaostrzonymi przepisami. Same prace przygotowawcze to około 30
% kosztów. Należy podjąć daleko idące środki bezpieczeństwa, a tylko jedna firma zgodziła
się na utylizację tych materiałów żądając dużej kwoty. Poinformował, że wg materiałów
archiwalnych z Hamburga zostały przeniesione do Bolkowa zakłady włókiennicze i w tych
zakładach umieszczono produkcję łożysk do silników odrzutowych. Dodał, że umieszczony
w podziemiach smar zaczął pleśnieć i dodano do niego arszenik, dlatego jest to materiał
niebezpieczny po wydostaniu go z podziemi.
Radny Marek Kwiatkowski prosił o wyjaśnienie znalezionych w zakładzie akt
z listami płac, o których pisano w prasie.
Pan Zbigniew Nowicki poinformował, że zakłady, w których organizują muzeum
wielokrotnie upadały i właściciele zamurowywali pomieszczenia wg własnego uznania nie
zwracając uwagi na zamurowywane części pomieszczeń, w których przechowywane były
dokumenty poprzedniego właściciela. Po usunięciu ściany wydobyto dokumenty tam
składowane.
Przewodnicząca Rady zapytała czy jest ustalony termin uruchomienia tych podziemi?
Pan Zbigniew Nowicki poinformował, że założono 5 lat na oczyszczenie podziemi,
a następnie przystąpienie do ich przygotowania pod udostępnienie.
Burmistrz Bolkowa poinformował, że oczekują na stanowiska pozostałych komisji,
następnie przygotują projekt uchwały o przekazanie nieruchomości bezprzetargowo i po
przeanalizowaniu na komisjach i podjęciu uchwały przez radę zostanie przygotowany projekt
umowa upoważniający przekazanie obiektu dla stowarzyszenia. Dodał, że jest to sprawa
wyjątkowa, albo ta nieruchomość będzie stała, albo ktoś kto ma pomysł zagospodaruje obiekt.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady poddała informację na temat planowanego zarządzania
Podziemną Trasą Turystyczną w Bolkowie pod głosowanie, która została przyjęta
jednogłośnie przy 13 głosach za.
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
Przewodnicząca Rady poleciła Sekretarzowi obrad odczytanie pisma
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bolkowie RM.0043.05.2017 z dnia 16 maja
2017 r. informujące o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 r. przez osoby
zobowiązane zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym. Pismo stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Radna Iwona Małek odczytała 2 wnioski:
1. o rozważenie możliwości urządzenia miejsca parkingowego dla osób
niepełnosprawnych wraz z postawieniem tablicy informacyjnej na terenie posesji
przy ul. Kolejowej 20 w Bolkowie;
2. o spowodowanie usunięcia zwałów odzieży zalegającej przy pojemniku na odzież
zlokalizowanego w górnej części ul. Kolejowej w Bolkowie.
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Radny Wiesław Tomaszek odczytał wniosek o przycięcie suchych gałęzi drzew
w Świnach przy drodze do zamku obok posesji nr 34.
Radny Marek Kwiatkowski zapytał czy już coś wiadomo w sprawie odwiertów studni na
wodę pitną dla Bolkowa?
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że na dniach nastąpi rozstrzygnięcie
przetargu na rewitalizację rynku. Są to sprawy proceduralne i finansowe, po rozstrzygnięciu
poinformuje radnych i wówczas podejmą działania w kierunku wody. W sprawie zalegającej
odzieży poinformował, że temat rozeznają. Dodał, że niektóre firmy bez zgody gminy
ustawiają pojemniki, a mieszkańcy składają do nich i obok, niepotrzebną odzież. Jeżeli jest to
firma, która z gminą ma umowę to będą sprawę monitować, a jeżeli nie ma, to pojemnik
zostanie zlikwidowany włącznie z odzieżą. W sprawie miejsca parkingowego przy ul.
Kolejowej poinformował, że sprawę rozpatrzą. Dodał, że wnioskodawca skierował do gminy
również inny wniosek, ale sprawa nie jest prosta. Jeżeli gmina zrobi wyjątek dla jednego
mieszkańca to przyjdą następni. Poinformował, że sprawę rozpatrzą od strony technicznej
i prawnej.
Innych wniosków i zapytań 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 9 do niniejszego protokołu
następujące projekty uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/78/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości
stawek oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w Bolkowie, zmienionej uchwałą nr XXVIII/188/13 Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 lutego 2013 r. - uwag nie było, projekt uchwały został przyjęty
jednogłośnie przy 13 głosach za. Uchwała nr XLIII/277/18 stanowi załącznik nr 10
do protokołu;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bolków – Skarbnik Gminy i Miasta Bożena Januszewska odczytała autopoprawki
Burmistrza Bolkowa do projektu uchwały stanowiące załącznik do projektu. Uwag nie
było, projekt uchwały wraz z autopoprawkami został przyjęty jednogłośnie przy
13 głosach za. Uchwała nr XLIII/278/18 stanowi załącznik nr 11 do protokołu;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu – Burmistrz
Jacek Machynia poinformował, że w uchwale budżetowej w części dotyczącej
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniono kwotę
związaną z funkcjonowaniem doradcy metodycznego. Korzystając z propozycji
przedstawionej przez powiat jaworski wyrażono zgodę na przekazanie na ten cel
środki w wysokości 2/18. Obecnie chodzi o odpowiednie umocowanie prawne, żeby
środki mogły być uruchomione. Uwag nie było, projekt uchwały został przyjęty
jednogłośnie przy 13 głosach za. Uchwała nr XLIII/279/18 stanowi załącznik nr 12
do protokołu;
4) w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. - uwag nie było, projekt uchwały został
przyjęty jednogłośnie przy 13 głosach za. Uchwała nr XLIII/280/18 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu. Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że Rada
zaakceptowała proponowane zmiany do budżetu związane z inwestycjami, które będą
wykonywane w najbliższym czasie ze środków pozabudżetowych z dofinansowaniem
gminy, między innymi plac manewrowy, droga do Radzimowic, droga w Wolbromku
i asfalt na drogę gminną w Lipie dostarczony przez firmę budującą drogę S3
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korzystającą z infrastruktury gminnej, dzięki podjętym działaniom przez radną Iwonę
Niewiadomską. Dodał, że projekt zostanie zrealizowany w miesiącu sierpniu br.;
5) w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza
Bolkowa – Przewodnicząca Komisji ZOKSiWzGZ Bogusława Kałużna
poinformował, że w związku z przedstawieniem projektu tej uchwały i włączeniem jej
do porządku obrad, komisja w przerwie przeanalizowała projekt tej uchwały
pozytywnie opiniując z uwagi, że jest to ostatni moment do wprowadzenia zmiany
dotychczas obowiązującej uchwały. Dodała, że poprzednio obowiązująca uchwała
ograniczałaby dostęp do stypendiów Burmistrza Bolkowa uczniom klas VII, które
rozpoczęły naukę od 1 września 2017 r. Poinformowała, że zmian odnoście kryteriów
przyznawania w proponowanym projekcie nie ma, które mogą być przyjęte w innym
czasie. Radny Marek Kwiatkowski zapytał czy wysokość stypendium jest w jednej
kwocie? czy wysokość jest zróżnicowana? Burmistrz Jacek Machynia poinformował,
że różnica w wysokości stypendium dotyczy tylko podziału na naukowe, sportowe
i artystyczne. W ramach tych grup wysokość nie jest różnicowana. Dodał, że
w każdym momencie można przystąpić do zmian i je wprowadzić biorąc pod uwagę
konsekwencje finansowe gminy. Uwag nie było, projekt uchwały został przyjęty
jednogłośnie przy 13 głosach za. Uchwała nr XLIII/281/18 stanowi załącznik nr 14
do protokołu.
15. Podjęcie wniosków.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków poinformowała, że wnioski odczytane
i złożone do Komisji Uchwał i Wniosków zostaną przekazane wg właściwości.
Ad. 16. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców
gminy.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak poinformowała, że nie zostały złożone żadne
pisma przez mieszkańców gminy.
Uwag nie było.
Ad. 17. Zakończenie sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak
podziękowała wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i dokonała zamknięcia XLIII
Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
Obrady rozpoczęto o godz. 1100, a zakończono o godz. 1410.
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 XLIII/18 z sesji Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 maja 2018 r.
zostanie przyjęty przez Radę Miejską w Bolkowie na najbliższym posiedzeniu, tj.
w czerwcu br.

