PROTOKÓŁ nr XLI/18
z Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 27 marca 2018 r.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak dokonała otwarcia XLI Sesji Rady Miejskiej
w Bolkowie odbywającej się w sali Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Bolkowie o godz. 1000. Powitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Bolkowa, Zastępcę
Burmistrza, Skarbnika Gm i M, dyrektora Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolkowie oraz sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców zgodnie z listą
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu i powitała zaproszonych gości.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak oświadczyła, że w posiedzeniu uczestniczy
13 radnych, nieobecna Bogusława Kałużna i spóźnienie zgłosił radny Wiesław Tomaszek
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Zgodnie
z powyższym rada jest władna do podejmowania uchwał wobec ustawowego składu rady
wynoszącego 15 radnych. Ponadto poinformowała, że obrady nagrywane są przez Telewizję
Kablową z Kamiennej Góry.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, który radni otrzymali
z materiałami na sesję, w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Bolków z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami za 2017 r.
8. Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii dla gminy Bolków za 2017 r.
9. Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolkowie za 2017 r.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 r.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie w gminie Bolków za 2017 r.
12. Informacja na temat sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF).
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/226/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na
2018 r.;
2) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/258/18 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą sześć lat;
3) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/18 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bolków oraz trybu przeprowadzenia
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;
4) w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.
16. Podjęcie wniosków.
17. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
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18. Zakończenie obrad.
Przybył radny Wiesław Tomaszek o godz. 1008.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady 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 14 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 14 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. Dorota Pajor – wyraziła zgodę
2. Kazimierz Małecki – wyraził zgodę
3. Iwona Małek– wyraziła zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Rada Miejska jednogłośnie przy 14 głosach za powołała Komisję Uchwał
i Wniosków w składzie:
1. Iwona Małek
2. Kazimierz Małecki
3. Dorota Pajor.
Ad. 6. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
Na prośbę Przewodniczącej Rady, Sekretarz obrad Elżbieta Kramarczuk odczytała:
1. pismo Burmistrza Bolkowa SA.0147.2.2018 z dnia 2 marca 2018 r. informujące
o realizacji uchwał podjętych na XL Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie w dniu
23 lutego 2018 r.;
2. odpowiedź Naczelnika Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego w Jaworze Burmistrza Bolkowa na wniosek radnego Mirosława Pustuły
w sprawie naprawienia nawierzchni jezdni w okolicy przystanków w Wolbromku
udzieloną pismem KD.RZDP.7134.27.2018 z dnia 6 marca 2018 r.;
3. odpowiedź Burmistrza Bolkowa na wniosek radnego Eugeniusza Bartków w sprawie
zamontowania tabliczek informacyjnych o numerach posesji w Wierzchosławicach
udzieloną pismem GKŚ.7021.16.2018 z dnia 21 marca 2018 r.;
Przewodnicząca Rady zapytała w sprawie uwag do protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
Uwag nie było.
Protokół z XL Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie został przyjęty jednogłośnie przy 14
głosach za.
Ad. 6. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński przedstawił informację z działalności
Burmistrza w okresie od 23 lutego do 26 marca 2018 r. w sposób następujący:
w powyższym okresie wydanych zostało 18 zarządzeń między innymi w sprawie:
1) terminów naboru do przedszkola i klas pierwszych szkół podstawowych,
2) zmiany budżetu,
3) otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego,
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4) wprowadzenie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie
Miejskim w Bolkowie,
5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Bolkowie,
6) powołania Komisji Socjalnej,
7) zmiany budżetu,
8) zakładowego planu kont,
9) wydzierżawienia nieruchomości,
10) ustalenia ceny nieruchomości,
11) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
12) ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości,
13) wyboru ofert na realizację zadań publicznych,
14) wykonania budżetu za 2017 r.,
15) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
16) ustalenia ceny wywoławczej,
17) obciążenia nieruchomości gruntowej.
W gospodarce nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa Burmistrz poinformował, że:
1) zawarto jedną umowę notarialną na sprzedaż działki niezabudowanej położonej
w Sadach Górnych,
2) przeprowadzono rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej położonej
w Mysłowie,
3) zawarto 8 umów na dzierżawę działek,
4) podpisano umowę na rozbiórkę obiektu budowlanego w Bolkowie przy ul. Kopernika,
termin końcowy rozbiórki do 30 marca 2018 r. Dodał, że teren ten będzie związany
z pracami na rynku i będzie służył do wywozu urobku z rynku jak i do składania przez
wykonawcę materiałów w trakcie rewitalizacji.
W gospodarce komunalnej, w ochronie środowiska Burmistrz poinformował, że:
1) wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na zadanie pn.: Odbudowa i zmiana
sposobu użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn.: Bolkowska Galeria
Historyczno-Artystyczna ARS ET Historia. Dodał, że wczoraj w obecności
pracowników Urzędu Miejskiego, inspektora nadzoru został przekazany wykonawcy
plac budowy, wykonanie zadania planowane jest na koniec czerwca 2019 r.,
2) ogłoszono przetarg na wyłonienie inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadnia pn.
„Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”,
3) uzupełniono oznakowanie pionowe dróg,
4) zlecono Zakładowi Budżetowemu wykonanie następujących zadań: - utrzymanie
terenów zieleni miejskiej, będących własnością Gminy Bolków, - remont cząstkowy
nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Bolków, z wyjątkiem
części drogi górnego Wolbromka w kierunku Bronikowa, na remont którego gmina
otrzymała środki, - przycięcie gałęzi utrudniających przejazd przy drogach gminnych,
- wyrównanie i utwardzenie alejek w parku miejskim w Bolkowie, - wykonanie
fundamentu pod przenoszony pomnik z rynku na teren nowego cmentarza
w Bolkowie,
5) złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu, uzyskano dofinansowanie w wysokości ponad 33.000 zł na
zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków”. Dodał,
że całkowite koszty zadania poznamy po wyłonieniu wykonawcy, termin realizacji od
mają do września br. Dodał, że pokrycie dachowe eternitem musi być zdjęte i złożone
w jednym miejscu, z którego będzie zabrane do utylizacji,
6) złożono wniosek na zadanie pn.: „Otwarta Strefa Aktywności – ul. Wiśniowa
w Bolkowie”. Koszt zadania ogółem 167.000 zł, dofinansowanie 50.000 zł, wkład
gminy 117.000 zł, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec kwietnia lub
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początkiem maja br. Złożonych zostało na podobne zadania ponad 1400 wniosków,
jest to fajna sprawa i ciekawe rozwiązanie,
7) złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „Poprawa
funkcjonalności i estetyki budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare
Rochowice”. Koszt zadania 80.249,60 zł, dofinansowanie 30.000 zł wkład gminy
50.249,60 zł. Zostanie wykonana elewacja budynku z utwardzeniem terenu wokół
budynku,
8) złożono wniosek na zadanie pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul.
Wysokogórska w Bolkowie - etap II oraz renowacja pokrycia asfaltowego boiska przy
ul. 1 Maja w Bolkowie”. Koszt zadania 250.311,97 zł, dofinansowanie 150.000 zł,
wkład własny gminy 100.311,97 zł. Sprawa będzie głosowana na sesji sejmiku
w kwietniu br.,
9) gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego w wysokości 378.000 zł, pierwszy etap zadania pn. „Remont
kapitalny nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr dz. 563, 31/3, 607/2,
607/1 obręb Wolbromek”. Jest to zadanie związane z ochroną gruntów rolnych.
Dodał, że nie mają jeszcze informacji odnośnie złożonych wniosków do MSWiA na
środki popowodziowe, tj. na remont placu manewrowego, remont drogi
w Radzimowicach i w Wierzchosławiczkach,
10) wręczone zostały stypendia Burmistrza Bolkowa dla uczniów za wybitne wyniki
w nauce jak i osiągnięcia sportowe,
11) uczestniczył w Walnym Zebraniu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
w Bolkowie,
12) uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP Kaczorów,
13) uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP Stare Rochowice oraz OSP Sady
Dolne,
14) odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Bolkowie. SPZOZ zakończył
pozytywnie rok finansowy i w trakcie rozliczania jest duży projekt z dofinansowaniem
ponad 500.000 zł. Zostały też poczynione nowe zakupy oraz planowana jest w ramach
środków SPZOZ organizacja badań profilaktycznych, tzw. biała sobota. Podziękował
dyrektorowi SPZOZ za podejmowane działania,
15) mieszkańcy gminy Bolków, w niektórych sołectwach zostali poinformowani
o organizowanej w miesiącu kwietniu akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych,
sprawa będzie realizowana etapami, a na końcu poinformowani zostaną mieszkańcy
miasta. Prosił o składowanie wielkogabarytowych odpadów w miejscach
dotychczasowego składania odpadów,
16) pogratulował dyrektorowi Przedszkola Samorządowego i dyrektorowi Szkoły
Podstawowej w Bolkowie oraz nauczycielom za zorganizowanie „Dnia Wiosny”.
Pytań nie było.
Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym
została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach za.
Ad. 7. Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Bolków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami za 2017 r.
Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Bolków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami za 2017 r. stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że radni corocznie otrzymują
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bolków z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, ponieważ budżet zleca i dofinansowuje działania wielu
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Finansowanie odbywa się na płaszczyźnie
pieniężnej, środki asygnowane są w ramach konkursów i ustalonej dotacji oraz w formie

5
pomocy materiałowej. Podziękował Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Bolkowie za pomoc żywnościową dla wszystkich potrzebujących i dodał, że gmina Bolków
płaci za przestrzenie lokalowe, które zajmują organizacje pozarządowe. W sumie na pomoc
wydatkowanych jest około 220.000 zł, część z „korkowego” i część z budżetu gminy na kluby
sportowe i podziękował za działalność non profit, ponieważ osoby te pracujące w zarządach
nie pobierają żadnych wynagrodzeń, robią to w czasie wolnym od pracy na rzecz lokalnej
społeczności. Są też stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych: Niezapominajka,
Integracja, w działalność których członkowie wkładają dużo osobistej pracy. Podziękował
siostrom św. Józefa ze świetlicy socjoterapeutycznej w Bolkowie, które robią wspaniałą pracę
z dziećmi potrzebującymi takiej pomocy, ciepła, znajdując miejsce do nauki i posiłku. Dodał,
że niektóre kluby sportowe ocierają się o wysokie ligi, np. tenis stołowy i „Piast” Bolków.
Poinformował, że wszystkie informacje są publikowane na stronie internetowej, zapraszając
do zapoznania się z nimi.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację z realizacji Programu
współpracy Gminy Bolków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami za
2017 r., która została przyjęte jednogłośnie przy 14 głosach za.
Ad. 8. Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii dla gminy Bolków za 2017 r.
Informację z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii dla gminy Bolków za 2017 r. przedstawiła Pani Renata
Maziarz Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zgodnie
z załącznikiem nr 4 do protokołu.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację z realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla gminy
Bolków za 2017 r., która została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach za.
Ad. 9. Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2017 r.
Informację na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2017 r. przedstawiła Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bolkowie Renata Maziarz zgodnie z załącznikiem nr 5 do protokołu.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie Informację na temat działalności
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. która została przyjęta
jednogłośnie przy 14 głosach za.
Ad. 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 r.
przedstawiła Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie Renata
Maziarz zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
Radna Małgorzata Ciołko poinformowała, że nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że za
każdym mieszkańcem gminy idą pieniądze z budżetu gminy i zapytała czy pobyt tych 30
osób, przebywających w domach pomocy społecznej sfinansowano środkami z budżetu
gminy? Czy to tylko mieszkańcy domu pomocy w Bolkowie?
Pani Renata Maziarz Dyrektor GMOPS poinformowała, że nie tylko, ponieważ
mieszkańcy gminy Bolków przebywają również w domach specjalistycznych, których na
terenie powiatu nie ma. Przebywają w domach pomocy społecznych na terenie całej Polski.
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Radny Marek Kwiatkowski zapytał jeżeli komisja czy pracownicy ośrodka stwierdzą,
że środki wydatkowane na żywność są nie należycie spożytkowane to czy świadczenia takie
są wstrzymywane?
Dyrektor Renata Maziarz poinformowała, że świadczenia w takich przypadkach są
wstrzymywane i zamieniane na pomoc rzeczową lub odmawiają pomocy.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny za 2017 r. które zostało przyjęte jednogłośnie przy 14
głosach za.
Ad. 11. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Bolków za 2017 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Bolków za 2017 r. przedstawiła Dyrektor
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie Renata Maziarz zgodnie
z załącznikiem nr 7 do protokołu.
Radny Marek Kwiatkowski poinformował, że wiele osób jest zaangażowanych
w realizację programu przeciwdziałania przemocy, ale brakuje efektu końcowego
dotyczącego ile osób wyszło z programu?
Dyrektor Renata Maziarz poinformowała, że w skutek podejmowanych działań ilość
kart w ciągu roku jest zamykanych z uwagi na ustanie przemocy i po zrealizowaniu planu
pomocy, który się ustala podczas pierwszego spotkania w grupach roboczych.
Radny Mirosław Pustuła zapytał czy koszty na pomoc społeczną wzrosły w 2017 r.
w porównaniu do roku poprzedniego? Czy program 500+ wpłynął na zmniejszenie liczby
osób korzystających z pomocy społecznej?
Dyrektor Renata Maziarz poinformowała, że wydatki na pomoc społeczną są zbliżone
do roku poprzedniego. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej zmniejsza się, na co
wpływa program 500+ i z roku na rok zmniejsza się liczba mieszkańców w gminie. Również
jest dużo ofert pracy, wynagrodzenia za pracę są wyższe i wiele osób nie kwalifikuje się do
pomocy. Dodała, że nie tylko program 500+ wpływa na zmniejszenie się osób korzystających
z pomocy społecznej.
Radny Marek Kwiatkowski poinformował, że kiedyś był wysoki stopień bezrobocia
w gminie, teraz pracodawcy poszukują pracowników. Osoby, które wcześniej korzystały
z pomocy społecznej czy nadal korzystają, pomimo możliwości zatrudnienia?
Dyrektor Renata Maziarz poinformowała, że zatrudnianiem osób zajmuje się
Powiatowy Urząd Pracy i proponuje zatrudnienie, która nie zawsze jest chętnie
podejmowane. Jeżeli stracą status osoby bezrobotnej to wówczas też tracą uprawnienia do
świadczeń społecznych. Dodała, że nie każda jednostka jest w stanie podjąć pracę, ani też
każdy pracodawca jest tą jednostką zainteresowany.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie z realizacji Programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w gminie Bolków za 2017 r., które zostało przyjęte jednogłośnie przy 14 głosach za.
Burmistrz Jarosław Wroński skierował dla dyrektora i pracowników GminnoMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie podziękowania za trudną prace w tym
segmencie zadań własnych gminy. Jest to jedna z niewdzięcznych prac w samorządzie stopnia
podstawowego. Podziękował za działania merytoryczne i pozaustawowe. Poinformował, że
do Urzędu Miejskiego spływa dużo ofert z organów sprawiedliwości i kary więzienia są
zamieniane na roboty publiczne. Podziękował sołtysom, którzy opiekują się tymi osobami,
a szczególnie sołtysowi Świn, Wolbromka, Mysłowa, Lipy i Wierzchosławic, do których
kierowane są osoby. Osoby te mają do odpracowania wiele godzin i są kierowane do prac
ogólnodostępnych, estetyzujących teren miasta i gminy. Są też oferty przedkładane przez
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Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze jak i przez samych przedsiębiorców. Ostatnio z tych ofert
skorzystało 8 osób, oferowana jest praca w Jaworze również dla osób wykwalifikowanych
z ofertą przewozu osób. Dodał, że w Bolkowie rozpoczęła się duża inwestycja, której
inwestorem jest gmina, a od maja rozpocznie się następna duża inwestycja z możliwością
zatrudnienia dużej liczby osób, bez wielkich kwalifikacji. Poinformował, że jest wiele
czynników wpływających na zmniejszenie się ubóstwa w gminie Bolków. Dodał, że ksiądz
proboszcz po wizycie duszpasterskiej, po kolędzie zauważył, że zmniejsza się skala ubóstwa
na wskutek realizacji programu 500 plus i dotacji celowych. Burmistrz poinformował, że
pojawiają się trudności w Powiatowym Urzędzie Pracy odnośnie zatrudniania osób do prac
społecznie użytecznych i prac interwencyjnych. Wskazano tylko 20 osób, ponieważ program
ten nie przynosi oczekiwanych skutków. Podobnie jest też ze stażami. Wszystko wiąże się
z ubezpieczeniem społecznym i niektóre osoby są wyrzucane przez system, ponieważ nie
dopełniły określonych warunków. Dodał, że dzisiaj przyszedł czas, że każdy kto chce znaleźć
zatrudnienie to je znajduje, np. w Zakładzie Budżetowym, który poszukuje pracowników: czy
to sezonowych, czy na stałe zatrudnienie? Jeszcze raz podziękował jednostce i wszystkim
tym, którzy wspierali jednostkę w realizacji zadań związanych z działalnością programów
realizowanych na rzecz pomocy społecznej.
Ad. 12. Informacja na temat sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru
świń (ASF).
Informację na temat sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru
świń przedstawił Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaworze Pan Adam Ćwik
zgodnie z załącznikiem nr 8 do protokołu. Dodał, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
miesiąc temu opublikował następne rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Od 1 marca br. obowiązują
zaostrzone wymogi w stosunku do hodowców świń, których jest coraz mniej. W zasobach
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii jest tylko około 40 stad, a w 2017 r. było ich około
70. Minister objął te stada takimi wymaganiami jakie dotychczas obowiązywały na
wschodniej stronie Polski. Najistotniejszymi wymaganiami są: - prowadzenie rejestru osób
przemieszczających się w gospodarstwie, - rejestr pojazdów wjeżdżających do gospodarstwa,
- obowiązek stosowania maty infekującej przed wejściem do gospodarstwa, - zachowanie
szczególnej czystości. Dodał, że dotyczy szczególnie stosowania profilaktyki
zabezpieczającej. Minister określił krótki termin bo około 1 miesiąca dostosowania
gospodarstw do wymagań. Początkiem kwietnia br. zostaną przeprowadzone pierwsze
kontrole w gospodarstwach i trwać będą do października br. Poinformował, że dla sołtysów
i w referacie rolnym Urzędu Miejskiego pozostawi ulotki, które powinny być przekazane dla
hodowców świń.
Przewodnicząca Rady podziękowała za przekazaną informację i ogłosiła przerwę
w obradach od godz. 1130 do godz. 1140.
Po przerwie obrady wznowiono.
Ad. 13. 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. 14. Interpelacje i zapytania.
Na wstępie Przewodnicząca Rady poleciła Sekretarzowi obrad odczytanie:
1) pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 lutego 2018 r.
przekazującego Uchwałę nr XXXVI/344/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w przedmiocie
złożenia oświadczenia popierającego uchwaloną przez Radę Ministrów „Koncepcję
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przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność-Centralny Port Komunikacyjny
dla RP”. Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu;
2) pisma Prezesa Porozumienia Samorządowego BOLKÓW z dnia 28 lutego 2018 r.
i z dnia 8 marca 2018 r. skierowanego do Przewodniczącego Rady Powiatu
o przywrócenie dla Bolkowa czwartego mandatu do rady powiatu. Pisma po
odczytaniu polecono przekazać do Rady Powiatu w Jaworze, a ksera pism dołączono
do materiałów RM.0004.43.2018;
3) pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze
PCPR.8233/28/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. o przejęcie przez gminę Bolków
urządzeń wodno-kanalizacyjnych zlokalizowanych w Kaczorowie przy ul.
Kamiennogórskiej 9. Pisma po odczytaniu polecono przekazać do Burmistrza
Bolkowa, ksero pisma dołączono do materiałów RM.0004.44.2018;
4) pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bolkowie L.dz.61/2018 z dnia 15 marca 2018 r. o pomoc w organizacji tzw. Białej
soboty”. Pisma po odczytaniu polecono przekazać do Burmistrza Bolkowa, ksero
pisma dołączono do materiałów RM.0004.45.2018. Radny Marek Kwiatkowski
proponował ustalić termin badań po wcześniejszym ustaleniu z lekarzami
specjalistami i termin podać w ogłoszeniach. Radna Elżbieta Kramarczuk po
konsultacji z dyrektorem SPZOZ poinformowała, że właściwym byłby termin
w miesiącu wrześniu br., ponieważ do tego czasu byłaby możliwość zabezpieczenia
lekarzy specjalistów.
Radny Mirosław Pustuła zapytał czy dla gminnych szkół został przygotowany projekt
unijny? Poinformował, że gmina Bolków należy do Stowarzyszenia Kaczawskiego
zapytał czy zasadne jest opłacanie składek gdy gmina nie składa do nich żadnych
wniosków? Następnie poinformował, że przy kościele ewangelickim rozpoczęto prace
remontowe i została poczyniona wycinka drzew, zapytał czy to była niezbędna wycinka
drzew?
Radna Małgorzata Ciołko w imieniu mieszkańców zapytała czy nie było żadnych
innych możliwości by zachować najcenniejsze okazy drzew przy kościele ewangelickim?
Radny Kazimierz Małecki zapytał czy coś nowego słychać odnośnie chodnika i drogi
w Wierzchosławicach?
Radna Dorota Pajor zapytała czy już są rozpisane prace na ciekach wodnych w gminie
i gdzie będą wykonywane?
Zastępca Burmistrza Jacek Machynia poinformował, że pojawiła się informacja
o terminach naboru wniosków edukacyjnych, o których rozmawiał z radnym. Przez okres
miesiąca, dyrektorzy szkół przygotowywali harmonogramy zajęć dla dzieci jako zajęcia
dodatkowe i szkolenia dla nauczycieli. Dodał, że gminę cieszy zerowy wkład finansowy,
a rzeczowy jest na poziomie 50.000 zł, np. w tym udostępnianie pomieszczeń szkolnych,
utrzymanie tych pomieszczeń. Poinformował, że były duże pieniądze na zakupy i każda
szkoła przygotowała wykaz pomocy dydaktycznych związanych z wprowadzoną
reformą oświatową, a szczególnie na wyposażenie pracowni do nauki biologii, chemii,
geografii i fizyki, w tym również zakupu sprzętu komputerowego. Koszt zakupów razem
to około 400.000 zł dla czterech szkół i 100 % na zajęcia. Łącznie koszt całego wniosku
to kwota 900.000 zł. Dodał, że w piątek przez platformę elektroniczną wniosek został
złożony i oczekują na ocenę wniosku i informację o przyznaniu środków na realizację
tego projektu. W sprawie wniosków do Stowarzyszenia Kaczawskiego poinformował, że
w ostatnim okresie gmina nie składała wniosków, ale wnioski składane przez gminy to ¼
możliwości dofinansowania w ramach środków LGD. Trzy pozostałe części są
skierowane do osób indywidualnych, np. na założenie nowych przedsiębiorstw, na
rozwój istniejących przedsiębiorstw, na możliwość prowadzenia inwestycji w ramach
agroturystyki. Dodał, że gmina opłacając składki do LGD umożliwia mieszkańcom
gminy Bolków składanie wniosków. Poinformował, że wszelkie informacje związane
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z terminami naborów, o szkoleniach umieszczane są na stronie internetowej i wszyscy
chętni mogą uczestniczyć w naborach. Uważa, że 3.000 zł, które gmina wpłaca to nie jest
duża kwota, występując ze stowarzyszenia gmina zamknie drogę o ubiegania się o środki
osobom prywatnym. Dodał, że wymogi są podobne jak przy ubieganiu się o środki
w PROW, ale siedziba stowarzyszenia jest w Mściwojowie. Poinformował, że również
pomagano księdzu w przygotowywaniu wniosku do LGD na zrewitalizowanie organ.
W sprawie wycinki drzew na ul. Niepodległości poinformował, że projekt remontu
kościoła był przygotowywany od 2014 r. To nie są działania nieprzemyślane, nowe.
Zapewniał, że wycinka tych drzew była konieczna, ponieważ zakładano zamknięcie
wjazdu autobusów wycieczkowych do zamku. Dlatego należało przygotować miejsca
parkingowe dla autobusów, o czym wielokrotnie informował. Chodzi o to, aby młodzież
szkolna przyjeżdżając na zamek, nie była tylko na zamku, ale żeby mieszkańcy
prowadzący działalność gospodarczą w Rynku mieli z tego jakąś korzyść. Inicjatywa ta
została przygotowana wzorem Malborka, który zagradzając drogę do zamku wykonał
oddalone parkingi, z których korzystają przyjeżdzający na zamek. Poinformował, że aby
zrobić parking dla autobusów trzeba było spełnić określone parametry i drzewa musiały
być ścięte. Poinformował, że pytał Przewodniczącego Towarzystwa Miłośników
Bolkowa dlaczego wcześniej nie protestował, aby te drzewa nie zostały ścięte tylko teraz.
Odpowiedział, że nie wiedział wcześniej o tych okazach. Przy przygotowaniu projektu
też zostały przygotowane opisy drzew. Projekt razem z zakresem prac stanowił część
wniosku i został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Na rozstrzygniecie wniosku
gmina czekała ponad 1 rok i otrzymała dofinansowanie na poziomie 4.500.000 zł. Nie
było możliwości, aby te drzewa zostały, w tych miejscach, w których rosły bo były za
duże, aby je przesadzić. Dodał, że w Rynku zostały wskazane do przesadzenia niektóre
drzewa, ale są one mniejsze.
Radna Małgorzata Ciołko poinformowała, że słyszała od Przewodniczącego
Towarzystwa Miłośników Bolkowa, który robił wszystko, aby te drzewa uratować.
Dodała, że wielu mieszkańców dopiero jesienią dowiedziało się o okazałości tych drzew
i sprawa została nagłośniona, a pan z Uniwersytetu Przyrodniczego mówił, że jest to
wielka perła i proponował nasadzenie nowych, młodych drzew z nasionek i nawiązanie
współpracy ze szkółką w tym kierunku.
Zastępca Burmistrza Bolkowa poinformował, że cały projekt Przewodniczący TMB
nie konsultował z gminą, a koncepcja remontu kościoła ewangelickiego już w 2014 r.
była prezentowany na radzie. Dodał, że w pierwszej koncepcji był planowany parking
wokół kościoła, ale z tego gmina zrezygnowała zachowując część zieleni. O wartości
tych drzew dowiedziano się dopiero jesienią, a wniosek o dofinansowanie projektu był
złożony dużo wcześniej i nie mogli się już wycofać z planowanego zakresu prac, który
został zgłoszony.
Radny Marek Kwiatkowski proponował, aby sprawę ubiegania się o środki z LGD na
tworzenie czy rozbudowę przedsięwzięć szerzej propagować poprzez indywidualne
dotarcie do przedsiębiorców.
Zastępca Burmistrz poinformował, że gmina do LGD należy od pierwszej kadencji
i przedsiębiorcy oraz rolnicy składali wnioski do LGD. Uważa, że to nie jest sprawa
nieznana, a do imiennego informowania przedsiębiorców nie ma ludzi, ponieważ są na
etapie realizacji rozliczeń dużych zadań, a nie zwiększono zatrudnienia w Urzędzie
Miejskim. Poinformował, że wszystkie dane w w/w sprawach są umieszczane na stronie
internetowej i każdy zainteresowany do nich dotrze.
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że w ciągu drogi krajowej wycięto wiele
drzew przez wykonawcę obwodnicy Bolkowa. Są interwencje mieszkańców odnośnie
tego stanu rzeczy. Zapytał czy państwo realizujące to zadanie może pozwolić sobie na
status quo w kwestii drzewostanu, nie realizując tego projektu? Czy może narazić
mieszkańców Bolkowa na przejazd kilkudziesięciu tysięcy samochodów przez środek
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Bolkowa? Proponował w tej sprawie zapytać mieszkańców z ul. Jeleniogórskiej i ulicy
Wysokogórskiej. Poinformował, że do Rady Miejskiej złożona została wstępna
informacja odnośnie smogu. Dodał, że smog to nie tylko zanieczyszczenie kominowe,
ale też samochodowe, np. prezydent Krakowa proponuje mieszkańcom korzystanie
z komunikacji publicznej. Natomiast prezydent Jeleniej Góry ubiega się o budowę
następnej obwodnicy. Poinformował, że dyrektor RDOŚ opiniował decyzję
środowiskową złożona przez GDDKiA i analizował ją pod kątem czy drzewa poprawią
stan środowiska? Każde drzewo zgłoszone do wycinki musi mieć decyzję RDOŚ,
instytucji, która jest bardzo konserwatywna. Dodał, że w poprzedniej kadencji gmina
otrzymała kościół ewangelicki i w jego ocenie obiekt ten został uratowany, ponieważ
nieruchomość ta sukcesywnie popadałaby w ruinę. Gmina Bolków już wydatkowała
środki na prace zabezpieczające dach i gdyby nie interwencja gminy, dach zostałby
zniszczony wzorem byłego kina, młyna, hotelu. Dodał, że 4 kwietnia br.
w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze odbędzie się sprawa odnośnie zaskarżonej
przez gminę decyzji prokuratury za niepowzięcie działań w sprawie zabezpieczenia
nieruchomości. Ratując obiekt dziwiętnastowiecznego kościoła w środku miasta podjęto
decyzję o jego remoncie z jednoczesnym zagospodarowaniem otoczenia. Poinformował,
że kwota 4,5 mln. dofinansowania plus 1 mln, o który nadal ubiega się gmina, jest kwotą
wartą do zainwestowania. Uważa, że żal tych drzew, ale decyzja została podjęta. Dodał,
że w dniu 29 marca br. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Bolkowie zostanie
podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na remont rynku, na
największą inwestycję w gminie. Inwestycja ta planowana jest od maja br. jeśli pojawi się
wykonawca, należy też wykonać dojazdy, przejazdy, dojścia. Będą utrudnienia, zmieni
się organizacja ruchu, zostanie też wymieniona infrastruktura, aby w 2020 w rynku było
ładnie i estetycznie. Już dziś mieszkańcy pytają o parkingi w zamian dotychczasowych
parkingów w rynku. Będą proponowane nieodpłatne parkingi oddalone od rynku, na czas
rewitalizacji rynku, np. pod zamkiem. Poinformował, że na dniach do Rady Miejskiej
zostanie skierowana oferta zagospodarowania podziemi na Górze Ryszarda dodając, że
na wykonanie tych prac nie stać gminę. W sprawie prac na ciekach wodnych
poinformował, że nie mają pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ
zmieniła się optyka przyznawania środków. Środki z urzędów pracy mają być kierowane
na prawdziwą reorientację zawodową. W sprawie budowy chodnika BolkówWierzchosławice poinformował, że jest już wykonana dokumentacja na to zadanie
i w wakacje przystąpią do budowy chodnika pomiędzy Bolkowem a Wierzchosławicami
przy drodze krajowej nr 5. Podobnie nastąpi budowa chodnika w Świnach, budowa
planowana jest etapami. W sprawie remontu drogi powiatowej w Wierzchosławicach
poinformował, że rozmawiał z członkiem Zarządu Powiatu Jaworskiego w tej sprawie
i na najbliższej sesji powiatowej zostanie złożony przez radne Rady Powiatu kolejny
wniosek, ponieważ rząd przeznaczył kolejne środki na remont dróg lokalnych. Wg oceny
burmistrza droga przez Wierzchosławice wkomponowuje się w ten program. Są środki
tylko trzeba złożyć wniosek. Dodał, że gminy obecnie nie stać, aby wykonać
dokumentację i remontować drogę powiatową. Gmina ma planowane swoje drogi do
remontu, np. Wolbromek, droga przy ul. Wiśniowej, Nowe Rochowice, Gorzanowice, na
remont których gmina ma wykonaną dokumentację.
Radny Marek Kwiatkowski zapytał w sprawie dofinansowania do wymiany pieców?
Oraz zapytał w sprawie prowadzonych pomiarów przez geodetów w Bolkowie, którzy
farbą w spreyu malują prywatne ogrodzenia?
Burmistrza Jarosław Wroński poinformował, że prace geodetów związane są
z położeniem nowego osprzętu energetycznego przy ul. Młynarskiej, ul. Jaworskiej,
ul. Wysokogórskiej w ramach poleżenia nowego kabla na wniosek TAURON. W sprawie
dofinansowania do wymiany pieców poinformował, że na razie jest przygotowany
materiał początkowy złożony w Biurze Rady. Są sprawozdania od trzech zarządców i na
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1990 gospodarstw domowych na terenie gminy 1480 gospodarstw należy do wspólnot.
Gmina nie ma informacji od 510 gospodarstw odnośnie źródeł ciepła. Proponował, aby
na komisjach, radni zapoznali się z materiałem i planują w przyszłym roku podjąć
decyzję związaną ze zmianą ogrzewania, z którego będzie korzystała jak największa
liczba osób również osoby, których nie stać na wymianę pieców, z pełnym ich
dofinansowaniem.
Przewodnicząca Rady zapytała o okres rozstrzygnięcia sprawy, o który pytają
mieszkańcy? Poinformowała, że ubolewa nad jednym z wyciętych drzew. Uważa, że wybrano
to co jest korzystne dla większości mieszkańców, wartościowsze. Jest przeciwniczką
jakiejkolwiek wycinki drzew. W tym wypadku nie było innej możliwości, drzewa nie można
było przesadzić.
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że w/w działania planowane są na 2019 r.
Innych pytań nie było.

1)

2)

3)

4)

Ad. 15. 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 10 do niniejszego protokołu
następujące projekty uchwał:
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/226/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na
2018 r. – Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że w harmonogramie dotyczącym
realizacji programu na 2018 r. wyszli naprzeciw propozycji Gminno-Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bolkowie proponując zakup wyposażenia na place zabaw i boisko: na
plac zabaw w Półwsi 2 bramki, zakupić piłko chwyty na nowy plac zabaw w Świnach, zakup
siłowni zewnętrznej na plac zabaw w dolnej Lipie i zakup dwóch szatni zewnętrznych na
boisko przy ul. Wysokogórskiej dla Klubu „PIAST” za kwotę około 10.000 zł. Uwag nie
było, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 14 głosach za. Uchwała nr
XLI/271/18 stanowi załącznik nr 11 do protokołu;
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/258/18 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą sześć lat - uwag nie było, projekt uchwały został
przyjęty jednogłośnie przy 14 głosach za. Uchwałą nr XLI/272/18 stanowi załącznik nr 12
do protokołu;
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/18 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bolków oraz trybu przeprowadzenia
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji - uwag nie było, projekt
uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 14 głosach za. Uchwałą nr XLI/273/18 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu;
w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. – Skarbnik Gminy i Miasta Bożena Januszewska
odczytała autopoprawki Burmistrza Bolkowa stanowiące załączniki do projektu
przedmiotowego projektu uchwały. Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że
w proponowanych zmianach uwzględniono środki na nowe projekty i na projekty będące
kontynuacją wcześniejszych założeń. Dyrektor GMOKSiR zobowiązał się do otwarcia „Kina
za Rogiem” w wersji mini. Prezes OSP Sady Dolne bardzo intensywnie zabiegał i udało się
uzyskać dofinansowanie, obecnie w zapewnieniu ustnym, setek tysięcy zł na zakup nowego
samochodu bojowego dla jednostki OSP Sady będącej w KSRG, z uwagi na nowobudowany
odcinek drogi S3 i węzłem w Sadach Dolnych. Otrzymano wsparcie od Komendanta
Powiatowego PSP, Wojewódzkiego Komendanta PSP, będzie również poparcie Marszałka
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Województwa Dolnośląskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Funduszu przy dofinansowaniu
gminy w wysokości 350.000 zł. Razem cena samochodu bojowego to kwota od 900.000 zł do
1 mln zł. Poinformował, że jednostka w Sadach będzie intensywnie wzywana do zdarzeń
drogowych, bo jest jednostką młodą, rozwojową i umiejscowiona najbliżej nowo budowanej
drogi. Poinformował również, że złożono wnioski na kwotę 150.000 zł na doposażenie straży
bez dużego wkładu własnego gminy. Radny Marek Kwiatkowski poinformował, że
w Zakładzie Budżetowym rozsypuje się samochód bus i prosił o rozważenie dotacji zakupu
specjalistycznego busa wzorem Kamiennej Góry, tj. samochodu z warsztatem do prac
wodno-kanalizacyjnych. Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że obecnie
kierownictwo Zakładu Budżetowego wystąpiło o dofinansowanie zakupu nowego walca
i dotacja z rezerwy ogólnej zostanie do zakładu skierowana. W sprawie dofinansowania
zakupu samochodu poinformował, że dzisiaj nie odpowie. Będzie rozmawiał na ten temat
z kierownictwem Zakładu Budżetowego. Uwag nie było, projekt uchwały został przyjęty
jednogłośnie przy 14 głosach za. Uchwała nr XLI/274/18 stanowi załącznik nr 14 do
protokołu;
Ad. 16. Podjęcie wniosków.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków poinformowała, że wnioski nie zostały do
komisji złożone.
Ad. 17. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców
gminy.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że informacje pisemne od mieszkańców nie
wpłynęły i podziękowała wszystkim instytucjom, w tym starostwu powiatowemu,
stowarzyszeniom, osobom fizycznym za przesłane życzenia świąteczne przekazane do Rady
Miejskiej w Bolkowie. Ponadto przekazała w imieniu swoim i Rady Miejskiej życzenia
spokojnych i radosnych Świat Wielkanocnych dla wszystkich mieszkańców.
Ad. 18. Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak dokonała
zamknięcia XLI Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie i podziękowała wszystkim zebranym za
udział.
Obrady rozpoczęto o godz. 1000 a zakończono o godz. 1250.
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 XLI/18 z sesji Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 marca 2018 r.
zostanie przyjęty przez Radę Miejską w Bolkowie na najbliższym posiedzeniu, tj.
w kwietniu br.

