PROTOKÓŁ nr XLVIII/18
z Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 września 2018 r.
Przewodniczący Rady Mirosław Pustuła dokonała otwarcia XLVIII Sesji Rady Miejskiej
w Bolkowie odbywającej się w sali Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Bolkowie o godz. 1010. Powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Bolkowa, Zastępcę
Burmistrza Bolkowa, Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy, zaproszonych gości oraz
sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto powitał licznie zgromadzone dzieci i młodzież oraz ich
rodziców.
Przewodniczący Rady Mirosław Pustuła oświadczył, że w posiedzeniu uczestniczy
13 radnych, nieobecna radna Dorota Pajor 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 poinformował, że obrady nagrywane są przez
Telewizję z Kamiennej Góry.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali
z materiałami na sesję, w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie, które już nastąpiło.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie Sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podsumowanie osiągnięć placówek oświatowych gminy Bolków za rok 2017/2018.
6. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej.
7. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.
9. Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolkowie za I półrocze 2018 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania.
12. 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 Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Bolków za 2018 r.;
2) w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.
13. Podjęcie wniosków.
14. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
15. Zakończenie obrad.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał czy są wnioski w sprawie przedstawionego porządku
obrad?
Wniosków nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie cały porządek obrad, który został
zatwierdzony jednogłośnie przy 13 głosach za.
Ad. 3. Powołanie sekretarza obrad.
Na Sekretarza obrad zgłoszono kandydaturę radnej Iwony Małek – wyrażającej zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Sekretarzem Obrad została wybrana jednogłośnie przy 13 głosach za Iwona Małek
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. Bogusławę Kałużną – wyrażającą zgodę
2. Kazimierza Małeckiego – wyrażającego zgodę
3. Małgorzatę Ciołko – wyrażającą 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
3. Małgorzata Ciołko.
Ad. 5. Podsumowanie osiągnięć placówek oświatowych gminy za rok 2017/2018.
Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury, Sportu i Współpracy z Gminami Zagranicznymi Bogusławie Kałużnej, która na
wstępie powitała laureatów konkursów, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz wszystkich
obecnych na dzisiejszej sesji. Poinformowała, że po raz siódmy spotkano się na
podsumowaniu osiągnięć szkół, placówek, przedszkola z gminy Bolków. Dodała, że zostało
nagrodzonych 100 uczniów na 100 rocznicę dla niepodległej. W 2018 r. obchodzona jest 100
rocznica odzyskania niepodległości. Celem podsumowania jest wyróżnienie również tych
najmłodszych i najstarszych. Jednym z zadań oświaty jest rozwijanie zainteresowań,
zdolności, talentów i pasji. Dodała, że dzisiaj na sali nie są wszyscy zaproszeni uczniowie,
ponieważ w szkołach odbywają się zajęcia lekcyjne, a nauczyciele czuwają nad pracą
dydaktyczną, wychowawczą, nad bezpieczeństwem uczniów, ale są obecni ich
przedstawiciele. Następnie przedstawiła informację odnośnie podsumowania osiągnięć
placówek oświatowych gminy za rok szkolny 2017/2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszego protokołu z prezentacją multimedialną osiągnięć, począwszy od Szkoły
Podstawowej w Lipie, a następnie Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych, Szkoły
Podstawowej w Kaczorowie, Przedszkola Samorządowego w Bolkowie, Szkoły Podstawowej
w Bolkowie wręczając certyfikaty laureatom konkursów różnych dziedzin i nauczycielom
listy gratulacyjne z wymienionych powyżej placówek. W dalszej kolejności Przewodnicząca
Komisji Bogusława Kałużna poinformowała, że na sali obrad jest uczeń Jakub Drabiński,
który otrzymywał I-III miejsca na Mistrzostwach Dolnego Śląska Polskiej Federacji
Taekwon-do i został powołany w dniu 28 sierpnia 2018 r. do kadry narodowej wręczając
jemu list gratulacyjny. Dodała, że uczeń ten jest kolejną osobą, która jest w kadrze narodowej
z gminy Bolków. Na koniec jeszcze raz pogratulowała wszystkim laureatom, nauczycielom,
rodzicom oraz dodała, że nad całością pracy czuwają dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół,
którzy również organizują dojazdy na konkursy. Dbają o to, aby ten proces przebiegał
prawidłowo i aby organizacja nie zakłócała codziennej pracy szkoły. Ponadto złożyła
życzenia z okazji zbliżającego się święta Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich
pracowników oświaty. Ponadto podziękowała za wspieranie działań i pogratulowała
wszystkim wymienionym wysokich osiągnięć i prosiła o przekazanie podziękowań
i gratulacji osobom nieobecnym. W następnej kolejności Pani Anna Szymańska Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kaczorowie w imieniu dyrektorów szkół i nauczycieli odczytała
podziękowania dla Przewodniczącej Komisji Bogusławy Kałużnej za wieloletnią współpracę
promującą osiągnięcia wśród uczniów i przedszkolaków w środowisku lokalnym. Ponadto
odczytała podziękowanie dla Burmistrz Bolkowa i Zastępcy Burmistrza za popieranie działań
i aktywną współpracę z placówkami oświatowymi. Burmistrz Jarosław Wroński
poinformował, że cieszy się, że są udziałowcami organizacji podsumowania corocznej pracy
pedagogów i pracowników oświaty. Podziękował Przewodniczącej Komisji Bogusławie
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Kałużnej za włożoną pracę i przygotowaną oprawę organizacji podsumowania osiągnięć.
Podziękował również Burmistrzowi Jackowi Machyni, który z ramienia samorządu zarządza
i odpowiada za oświatę przedszkolną i szkolną. Podziękował też radnym Rady Miejskiej za
to, że nie szczędzą publicznego grosza, aby funkcjonowanie oświaty nie odbiegało od
standardów. Nauczycielom z okazji ich święta życzył dużo siły na wdrażanie kolejnych aktów
prawnych związanych z codzienną pracą wychowawczą. Przewodniczący Rady Miejskiej
dołączył się do życzeń i podziękował za wspaniałą pracę na rzecz uczniów
i gminy. Następnie ogłosił przerwę w obradach od godz. 1115 do godz. 1125, podczas której
uczniowie i ich rodzice oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół opuścili posiedzenie.
Po przerwie obrady wznowiono.
Ad. 6. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Sekretarz obrad Iwona Małek odczytała:
1) pismo Burmistrza Bolkowa SA.0147.15.2018 z dnia 04 września 2018 r. informujące
o realizacji uchwał podjętych na XLVII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie w dniu
31 sierpnia 2018 r.;
2) odpowiedź Burmistrza Bolkowa na wniosek radnego Wiesława Tomaszek
o wykonanie asfaltowej nawierzchni na ul. Wiśniowej w Bolkowie oraz wycięcie
drzew i krzewów rosnących na poboczu tej drogi udzieloną pismem
GKŚ.7021.36.2018 z dnia 6 września 2018 r.;
3) odpowiedź Burmistrza Bolkowa na wnioski radnej Bogusławy Kałużnej
o zamontowanie na furtkach wejściowych na plac zabaw „Krysia” samozamykaczy
sprężynowych, - o przycięcie drzew i krzewów przy ul. Mickiewicza w Bolkowie
udzieloną pismem GKŚ.7021.68.2018 z dnia 6 września 2018 r.;
4) odpowiedź Burmistrza Bolkowa na wniosek radnej Małgorzaty Ciołko o instalację
progów zwalniających na ul. Poprzecznej w Bolkowie udzieloną pismem
GKŚ.7021.69.2018 z dnia 6 września 2018 r.;
5) Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.RET.0703732018.AS z dnia 21 września
2018 r. o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolków Uchwałą nr
XLV/294/18 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 22 czerwca 2018 r. Postanowienie
dołączono do materiałów RM.0004.54.2018.
Przewodniczący Rady zapytał w sprawie wniosków i uwag do protokołu z XLVII Sesji Rady
Miejskiej.
Uwag nie było.
Protokół z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie został przyjęty jednogłośnie przy 13
głosach za.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ad. 7. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński przedstawił informację z działalności
Burmistrza w okresie od 31 sierpnia 2018 r. do 27 września 2018 r. w sposób następujący:
w powyższym okresie wydanych zostało 17 zarządzeń między innymi w sprawie:
upoważnienia Zastępcy Skarbnika Gminy do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza,
zmian w budżecie gminy,
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
wydzierżawienia nieruchomości,
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości,
udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy do wykonywania czynności związanych
z wyborami,
ogłoszenia rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości,
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9) udzielenia upoważnienia do reprezentowania Burmistrza podczas zgromadzeń,
10) powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.
Ponadto poinformował, że:
11) zawarto 3 umowy notarialne na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych, 1 działki niezabudowanej
w Wierzchosławicach,
12) ogłoszono rokowania po drugim przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej
w Bolkowie, drugi przetarg na zbycie działki niezabudowanej położonej w Bolkowie,
13) przeprowadzono przetarg na zbycie działki niezabudowanej położonej w Bolkowie przy
ul. Górskiej,
14) przeprowadzono przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Wierzchosławicach,
15) wyłoniono w przetargu dostawcę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP w Sadach Dolnych. Całkowity koszt wozu strażackiego wyniesie brutto 840.000 zł
w terminie do 31 października br.,
16) Zakład Budżetowy zakończył realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonalności i estetyki
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Rochowice”. Całkowity koszt zadania
75.591 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi w wysokości 25.000 zł. Podziękował wykonawcy,
który bardzo szybko dokonał realizacji projektu,
17) wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na czyszczenie koryta rzeki Nysa Szalona na
odcinku od ul. Sienkiewicza do granicy miejscowości Świny/Wolbromek. Termin wykonania
zadania do 15 listopada br. Koszt zadania to 66.000 zł, z czego 60.000 zł to środki Zarządu
Zlewni w Legnicy RZGW we Wrocławiu,
18) zakończono przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej w Lipie, która otrzymała nową
nawierzchnię asfaltową. Podziękował radnej Iwonie Niewiadomskiej, wykonawcy
z miejscowości Lipa oraz przedstawicielowi firmy budującej drogę S3 za pomoc w realizacji
tego projektu,
1) podziękował Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bolkowie za organizację „Dnia Ziemi”
przygotowaną razem z nauczycielami i uczniami,
2) uczestniczył ze strażakami OSP Sady Dolne i OSP Bolków w rozdaniu promes przez
Wojewodę i szefa PSP oraz szefa WFOŚiGW. Dodał, że fundusz ten dzisiaj obchodzi 25 lecie
istnienia,
3) podziękował szefowi Stowarzyszenia „Iskierka” za comiesięczne organizowanie imprez
kulturalnych na terenie Domu Kultury,
4) podziękował dyrektorowi, lekarzom i pielęgniarkom SPZOZ za zorganizowanie „Białej
soboty”. Z upoważnienia dyrektora ds. medycznych poinformował, że dzięki tej inicjatywie
uratowano życie dwóm osobom,
5) podpisano i jest w realizacji od kilu dni remont drogi gminnej na górnym Wolbromku,
zakończenie planowane jest na dzień 16 listopada br.,
6) w obecności dyrektora Domu Kultury, kierownika Zamku Bolków, przewodniczącego
Towarzystwa Miłośników Bolkowa uczestniczył w spotkaniu ze stroną niemiecka, która chce
w przyszłym roku w miesiącu sierpniu, zorganizować duże przedsięwzięcie kulturalne,
większe od Castle Party. Dodał, że rozmowy zostały wstrzymane do czasu stanowiska policji
i straży pożarnej. O podjętych decyzjach będzie informował,
7) uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Bolkowie,
8) w sprawie OSA przy ul. Wiśniowej w Bolkowie poinformował, że nie znaleziono wykonawcy
i wystosowano pismo do Ministerstwa Sportu o przesunięcie terminy realizacji projektu do
końca I kwartału 2019 r.;
9) podziękował dyrektorowi Domu Kultury, który razem z Urzędem Miejskim podjął gro
obowiązków odnośnie organizacji dożynek gminnych w Bolkowie. Dodał, że dożynki odbyły
się w deszczu, ale przy dużej liczbie mieszkańców. Podziękował też sołtysom, kołom
gospodyń wiejskim, strażakom z Wolbromka, z Kaczorowa i Sadów Dolnych, działaczom
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parafialnym, proboszczowi i księżom, starostom dożynek i wszystkim, którzy dołożyli swoich
starań, podziękował również sponsorom,
10) przeprowadził powtórnie rozmowy z kierownikami rejonów Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Wałbrzycha i Legnicy. Poinformował, że Rejon Wałbrzych zakończył
I etap budowy chodnika przy drodze nr 5 w kierunku Kamiennej Góry, a następnie przejdzie
do wymiany chodników do zakrętu ul. Polnej w kierunku Komisariatu Policji w Bolkowie.
Dodał, że jeżeli nie zostanie wykonana inwestycja w tym roku to jej zakończenie planowane
jest w następnym roku. Poinformował, że w przyszłym roku Rejon Legnica przystąpi do
dalszej budowy chodnika w Świnach, po przygotowaniu dokumentacji i otrzymaniu
pozwolenia na jego budowę,
11) z dyrektorem GMOPS analizują możliwość powstania domu dziennego pobytu seniora. Są
brane pod uwagę dwie lokalizacje i przymierzają się do realizacji takiego projektu przy
udziale środków zewnętrznych. Dodał, że jedynym mankamentem jest to, że gmina będzie
musiała przez kilka lat utrzymywać z własnych środków. Wiedzą, że jest zapotrzebowanie na
budowę takiej placówki,
12) odbył wczoraj spotkanie z szefem Kobylarni, która realizuje obwodnicę Bolkowa i otrzymał
zapewnienie, że o pół roku skróci wykonanie budowy obwodnicy. Na wiosnę 2020 r.
obwodnica zostanie oddana do użytku,
13) wczoraj ze Skarbnikiem Gminy podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację
zadania e-urząd na kwotę około 700.000 zł z dofinansowaniem z Regionalnego Programu
Operacyjnego kwotą 550.000 zł. Realizacja projektu w 2018, 2019 i 2020 r.,
14) poinformował, że pojawiają się inwestorzy: wczoraj zgłosił się inwestor, który chce
lokalizować małą fabrykę w okolicach Bolkowa i przeprowadzono rekonesans działek.
Następny inwestor złożył informację o lokalizacji dużej inwestycji w Sadach Dolnych na
prywatnej działce. Pojawił się też trzeci inwestor, który chce zainwestować środki w obrębie
miasta,
15) na terenie Sadów Górnych i Nowych Rochowic będą instalowane maszty telefonii
komórkowej przez dwóch operatorów. Dodał, że w Sadach Dolnych prace zostały
zahamowane z uwagi na toczące się postępowanie spadkowe,
16) złożonych zostało ponad 90 deklaracji przez osoby, które chcą przystąpić do programu
wymiany kotłów. Odbył z Skarbnikiem Gminy wczoraj spotkanie z przedstawicielem firmy,
która realizowała wiele projektów z RPO na terenie gminy Bolków i proponowała złożenie
jak największej liczby deklaracji od indywidualnych wnioskujących. Dodał, że obowiązywać
będzie układ: 15 % deklarujący, 85 % Unia Europejska, termin składania wniosków do końca
październik br.,
17) jutro odbędą się manewry sił szybkiego reagowania na drodze S3 na węźle Paszowice. Straże
i inne służby będą trenować na wypadek dużego zdarzenia drogowego,
18) Stowarzyszenie „Lehm” złożyło zaproszenie na dzień 16 października br. na dużą imprezę
z zakresu rozminowywania, terroryzmu, z udziałem sił policyjnych i z udziałem członków
OSP Bolków, zapraszając do siedziby przy ul. Sienkiewicza,
19) poinformował, że mają miejsce systematyczne przypadki dewastacji urządzeń komunalnych,
np. w parku, na terenie ogródka jordanowskiego „Krysia”, który jest zamykany od godz. 2000
do 700, na przystanku autobusowym przy ul. Niepodległości, niszczone są też ławki
w mieście, prosił o reakcję policji i mieszkańców na takie akty wandalizmu.
Radna Bogusława Kałużna proponowała również podziękować drużynie ze Szkoły
Podstawowej w Bolkowie za lepienie pierogów, wyrobu masła w trakcie obchodów dożynek
gminnych w Bolkowie, które cieszyły się dużym wzięciem.
Pytań nie było.
Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym
została przyjęta jednogłośnie przy 13 głosach za.
Ad. 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

6
Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu w ogólnym zarysie przedstawiła Skarbnik
Gminy Jolanta Majtczak. Dodała, że w/w informację otrzymali wszyscy radni oraz
Regionalna Izba Obrachunkowa.
Przewodniczący Rady poinformował, że informacja była analizowana na wszystkich
posiedzeniach stałych komisji rady i wszystkie komisje przyjęły informację bez uwag
wydający pozytywne opinie, które stanowią załącznik nr 5 do protokołu.
Ponadto polecił odczytanie przez Sekretarza obrad opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonej przez Burmistrza Bolkowa informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolków za pierwsze półrocze 2018 r. przekazaną
Uchwałą nr XI/18/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 26 września 2018 r. stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał w/w informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2018 r. pod dyskusję.
Pytań nie było.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
została przyjęta jednogłośnie przy 13 głosach za.
Ad. 9. Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bolkowie za I półrocze 2018 r.
Informację na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolkowie za I półrocze 2018 r. przedstawiła Pani Renata Maziarz Dyrektor GminnoMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zgodnie z załącznikiem nr 7 do
protokołu.
Radna Bogusława Kałużna zapytała czy wszystkie rodziny, które były uprawnione do
otrzymania finansowania z programu 300 plus otrzymały środki na dzieci przed rozpoczęciem
roku szkolnego?
Dyrektor GMOPS poinformowała, że zrobiono zapotrzebowanie na świadczenia dla 1400
dzieci i 1100 świadczeń zostało wypłaconych, wnioski w dalszym ciągu spływają i do końca
listopada br. mogą być składane.
Przewodniczący Rady zapytał czy wzrosło z tego powodu zatrudnienie w jednostce?
Dyrektor GMOPS poinformowała, że świadczenia te są realizowane w ramach kadry
dotychczas zatrudnionej, ponieważ są to świadczenia jednorazowe.
Innych pytań nie było.
Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bolkowie za I półrocze 2018 r. przyjęto jednogłośnie przy 13 głosach za.
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Mirosław Pustuła poinformował, że nie wpłynęły odpowiedzi
na interpelacje.
Uwag nie było.
Ad. 11. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady Mirosław Pustuła poleciła Sekretarzowi obrad odczytanie
następujących spraw:
1) informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bolkowie o złożonych na
2 miesiące przed upływem kadencji oświadczeń majątkowych, przekazanej
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pismem RM.0043.11.2018 z dnia 21 września 2018 r. stanowiącym załącznik nr 8
do protokołu;
2) wniosek sołtysa - radnego Rady Miejskiej w Bolkowie o udostepnienie informacji
publicznej skierowany do Starosty Jaworskiego pismem 25 września 2018 r. w
sprawach napraw zniszczonych dróg powiatowych przez Wolbromek i drogi
Wolbromek - Sady Dolne. Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu;
3) pismo Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy L.dz.1584/18 z dnia
05 września 2018 r. w sprawie pomocy finansowej w celu realizacji zakupu
najpilniejszych potrzeb dla wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego jak:
ambulans,
defibrylator,
respirator,
masażer,
krzesło
kardiologiczne.
Przewodniczący Rady poinformował, że pismo zostało przekazane na komisje
merytoryczne rady celem jego zaopiniowania. Uważa, że Pogotowie Ratunkowe
powinno występować o dofinansowanie na wyższych szczeblach, choćby z uwagi
na planowane oddanie drogi S3, która będzie obsługiwana przez Pogotowie
w Bolkowie. Myśli, że na ten cel środki są tylko należy odpowiednio wystąpić po
nie. Uważa, że występowanie do gminy o zakup urządzeń dla Pogotowia można
uznać jako stosowanie karty przetargowej dla dalszego funkcjonowania punktu
w Bolkowie. Dodał, że pogotowie nie jest tylko dla radnych, burmistrza, ale dla
całej wspólnoty. Pismo dołączono do materiałów RM.0004.60.2018.
Pytań nie było.
Radna Iwona Niewiadomska odczytała wniosek o pomoc w uruchomieniu stałych
połączeń komunikacyjnych na trasie Lipa – Jawor. Dodała, że najbardziej chodzi o dzieci
szkolne, które od poniedziałku nie będą jeździć do szkoły oraz zapytała czy już coś wiadomo
w sprawie wody w Lipie i czy Sanepid dał odpowiedź?
Radna Iwona Małek odczytała wniosek o zamontowanie lustra sferycznego dla
poprawy widoczności i bezpiecznego wyjazdu z posesji 1a i 1b ul. Republikańskiej
w Bolkowie.
Radny Marek Kwiatkowski poinformował, że od poniedziałku z Rynku będą zabierane 4
kosze i proponował ich ustawienie w ciągu ul. Sienkiewicza, od czerwonych bloków do
krzyżówki w kierunku Legnicy z uwagi na duże skupisko przemieszczających się osób
zatrudnionych w zakładach na tym terenie.
Radny Paweł Szymański zapytał czy od firmy Kobylarnia lub od Zarządu Dróg
Powiatowych w Jaworze czy od Starosty wpłynęło do gminy pismo o zamknięcie drogi
przebiegającej przez Stare Rochowice? Następnie podziękował burmistrzowi i radzie za
wyasygnowanie środków na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Starych
Rochowicach oraz zakładowi budżetowemu za remont tej świetlicy.
Radna Bogusława Kałużna poinformowała, że jakiś czas temu wystąpiła z prośbą
o zaktualizowanie rozkładu jazdy autobusów i prosiła o monitowanie sprawy w PKS. Przy
konstruowaniu budżetu na 2019 r. prosiła uwzględnić środki na realizację wniosków komisji
oraz na drogi lokalne i gminne, na oświetlenie i na rozwiązanie problemów z wodą.
Innych pytań nie było.
Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński udzielił następujących odpowiedzi:
- w sprawie rozkładu jazdy – wystąpią do przewoźników, ale to oni powinni to zrobić bo do
tego zobowiązuje ich ustawa,
- w sprawie wody – woda będzie priorytetem, nie wiedzą jakie zakresy będą przedsiębrane, są
różne pomysły. Dodał, że obecnie panie z referatu spraw unijnych Urzędu Miejskiego pracują
nad oddaniem inwestycji Sadów Dolnych i Górnych o wartości około 17 mln zł, inwestycja
jest przy końcu realizacji, w terminie zostanie oddana,
- w sprawie oświetlenia – nie wie czy wystarczy środków w budżecie. Dodał, że będzie
przedstawiciel z TAURON i będą analizować wcześniej ustalaną koncepcję na zasadzie
Tauron buduje a gmina w ratach spłaca przy opłatach za energię,
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- w sprawie zamknięcia drogi w Starych Rochowicach – nie wpłynęło do Urzędu Miejskiego
żadne pismo w takiej sprawie,
- w sprawie lustra przy ul. Republikańskiej – wystąpią do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, która jest gestorem tej drogi o zamontowanie lustra,
- w sprawie koszy – popiera propozycję, kosze zostaną przekazane do kierownika
„komunalki” zgodnie z ustaleniami,
- w sprawie przewozu Lipa-Jawor – sprawa jest w gestii Starosty, ale gmina przychyla się do
prośby, nie będą zrzucać odpowiedzialności na kogoś innego. Poinformował, że podejmą
rozmowy z dwoma przewoźnikami. Jeden już czyni przewozy pomiędzy Bolkowem
a Jaworem, z drugim będą rozmawiać,
- w sprawie zanieczyszczenia wody –będzie pierwsze badanie wykonane po oczyszczeniu
źródła wody, a po tym pierwszym badaniu nastąpi drugie badanie zgodnie z procedurami,
o wynikach badania poinformuje.
Radny Marek Kwiatkowski zapytał w sprawie wymiany pieców? Czy gmina wejdzie do
programu po zebraniu wniosków od mieszkańców?
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że do końca października czekają na wnioski.
Liczy się data oraz ilość wniosków i wówczas specjalistyczna firma opracuje wniosek
i studium wykonalności.
Radna Teresa Ozimek zapytała kiedy samochód dla strażaków będzie w Sadach?
Burmistrz poinformował, że do 31 października br. jest termin. Prezes OSP stara się, aby było
jak najwcześniej. Dodał, że w tej firmie robi się kilkadziesiąt takich aut również w tej firmie
OSP Bolków zamówiło auto.
Radna Elżbieta Kramarczuk poinformowała, że została zobligowana przez Dyrektora SPZOZ
w Bolkowie do przedłożenia krótkiego sprawozdania z przebiegu „Białej soboty” w ośrodku
zdrowia w Bolkowie i odczytała sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr 10 do protokołu.
Ponadto poinformowała, że została zobowiązana przez Zastępcę Dyrektor do odczytania
podziękowania dla Burmistrza Bolkowa za zorganizowanie badań profilaktycznych w dniu
8 września 2018 r. stanowiące załącznik nr 11 do protokołu.
Radny Marek Kwiatkowski uważa, że ta „Biała sobota” była czymś trafionym i proponował,
aby przyszła rada w budżecie zapisała środki na przeprowadzenie takiej akcji chociaż dwa
razy w roku.
Burmistrz poinformował, że rada może środki własne przekazać na zakup materiałów jaki i na
badania profilaktyczne, a kwota 14.000 zł za badania nie jest duża i można dwa razy w roku
takie badania przeprowadzić. Tylko żeby wszyscy zapisani chcieli z badań skorzystać.
Innych pytań nie było.
Ad. 12. Rozpatrzenie projektów uchwał.
Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu głosów w dyskusji i zapoznaniu się
z przedstawionymi materiałami postanowiła przedstawić pod głosowanie Wysokiej Radzie
zgodnie z protokołem Komisji stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
następujące projekty uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/226/17 Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Bolków za 2018 r. – uwag nie było, projekt uchwały został przyjęty
jednogłośnie przy 13 głosach za. Uchwała nr XLVIII/313/18 stanowi załącznik nr 13
do protokołu.
2) w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. – uwag nie było, projekt uchwały został
przyjęty jednogłośnie przy 13 głosach za. Uchwała nr XLVIII/314/17 stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
13. Podjęcie wniosków.
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Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Bogusława Kałużna poinformowała, że
złożone wnioski zostaną przekazane wg właściwości.
Ad. 14. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców
gminy.
Na polecenie Przewodniczącego Rady Sekretarz obrad odczytała:
1) Apel radnych Rady Miejskiej w Lubinie skierowany do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie zniesienia podatku od wydobycia niektórych kopalin stanowiący załącznik
nr 15 do protokołu;
2) pismo mieszkańca Lipy z dnia 27 września 2018 r. złożone na ręce Przewodniczącego
Rady Miejskiej w sprawie udzielenia głosu na sesji w punkcie sprawy różne
stanowiące załącznik nr 16 do protokołu. Przewodniczący Rady poinformował, że
w porządku obrad nie ma punktu sprawy różne. Ponadto poinformował, że przepisy
prawa nie przewidują udzielania głosu mieszkańcowi i odczytał fragment interpretacji
w tej sprawie cytując: „przepisy ustaw samorządowych: art. 23 ustawy o samorządzie
gminnym i art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym dają możliwość pośredniego
realizowania aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań przez wspólnotę
mieszkańców, poprzez radnych. Konstrukcja ich mandatu zakłada utrzymanie więzi
z wyborcami i wykonywanie funkcji łącznika pomiędzy mieszkańcami jednostki
samorządu terytorialnego, a jej organami. Tym samym radny ma odbierać wszelkiego
rodzaju petycje, wnioski, informacje, skargi, sygnały, itp., a następnie nadawać im
bieg w sposób prawem przypisany. Zatem, mieszkańcy nie mogą być dopuszczani do
głosu podczas obrad organu stanowiącego, czyli podczas sesji rady”. Dodał, że
w naszym przypadku łącznikami miedzy mieszkańcami a radą są radni i sołtysi.
Następnie Przewodniczący Rady przekazał głos Dyrektorowi Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta Bolków Pani Wiolettcie Drewniak, która przekazała
upominki książkowe dla sołtysów jako dar otrzymany od mieszkańców dla biblioteki.
Dodała, że wcześniej upominki takie otrzymali radni. Prosiła sołtysów o kontakt
z bibliotekami lub punktami bibliotecznymi.
Innych spraw nie było.
Ad. 15. Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady dokonała zamknięcia XLVIII
Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
Obrady rozpoczęto o godz. 1000 a zakończono o godz. 1325.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Elżbieta Plucińska-Wutka

Przewodniczący Rady
Mirosław Pustuła

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 XLVIII/18 z sesji Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2018 r.
zostanie przyjęty przez Radę Miejską w Bolkowie na najbliższym posiedzeniu, tj.
w październiku br.

