PROTOKÓŁ Nr XV/2015
sesji Rady Miasta Zgorzelec
odbytej w dniu 27 października 2015 r.
w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu
W posiedzeniu udział wzięli:
Radni wg listy obecności: (zał. nr 1 do protokołu).
Burmistrz Miasta – Rafał Gronicz
Zastępca Burmistrza Radosław Baranowski
Zastępca Burmistrza – Piotr Konwiński
Skarbnik Miasta – Mieczysław Garbicz
Sekretarz Miasta – Jolanta Ptak
Radca prawny – Tomasz Konkol
Zaproszeni goście: dr Jacek Kurzawa – przedstawiciel Firmy GSA „Graneko”
z Poznania, Krzysztofa Bieżelewska przedstawicielka firmy BBF z Poznania,
przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy jednostek samorządowych
podległych Gminie Miejskiej Zgorzelec, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta
Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk otworzyła XV sesję Rady Miasta Zgorzelec.
Przywitała
zaproszonych
gości,
radnych,
przedstawicieli
mediów
i mieszkańców miasta.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 20 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, stanowi kworum do
prowadzenia obrad, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne
decyzje.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu sesji nr XIV/2015 z dnia 29 września 2015 r.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesjami oraz
informacja z realizacji uchwał.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
4. Strategia Gospodarki Odpadami wynikająca z postanowień Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami 2013-2016 - prezentacja multimedialna.
5. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
Dolina Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu - prezentacja multimedialna.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia raportu z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Zgorzelec na lata 2013-2014,
2) programu oczyszczania miasta Zgorzelec z azbestu i wyrobów zawierających
azbest aktualizacja na lata 2015-2018,
3) zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu
na lata2015-2018,
4) przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2016,
5) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Zgorzelec,
6) przejęcia zadań Powiatu Zgorzeleckiego w zakresie bieżącego utrzymania
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i konserwacji sygnalizacji świetlnej usytuowanej na skrzyżowaniu ulic: Emilii
Plater, Bohaterów Getta, Langiewicza, Armii
Krajowej i Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu,
7) zmiany uchwały nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia
2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta
Zgorzelec oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
i sposobu ich pobierania,
8) zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2015 r.,
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgorzelec,
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Sprawy różne.
Uwag do porządku obrad nie było.
Ad.1
Przyjęcie protokołu sesji nr XIV/2015 z dnia 29 września 2015 r.
W związku z tym, że uwag i zapytań do protokołu nie było, Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu sesji nr XIV/2015 z dnia 29 września
2015 r.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 19
radnych, w głosowaniu (za 19, p. 0, w. 0) – protokół został przyjęty.
Ad.2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesjami oraz
informacja z realizacji uchwał.
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz przedstawił sprawozdanie z działalności między
sesjami za okres od 29 września 2015 r. do 26 października 2015 r. (zał. nr 2 do
protokołu) oraz informację z realizacji uchwał.
Ad.3
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
Z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015
zapoznała się Komisja ds. EKMiS i RZPSiOŚ.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2014/2015 została przyjęta (zał. nr 3 do protokołu).
Ad.4
Strategia Gospodarki Odpadami wynikająca z postanowień Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami 2013-2016.
dr Jacek Kurzawa omówił i przedstawił w formie prezentacji Strategię Gospodarki
Odpadami wynikająca z postanowień Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
2013-2016 (zał. nr 4 do protokołu).
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Uwag i zapytań do przedstawionej prezentacji nie było.
Ad.5
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
Dolina Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu.
Pani Krzysztofa Bieżelewska omówiła i przedstawiła w formie prezentacji
inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
Dolina Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu (zał. nr 5 do protokołu).
Uwag i zapytań do przedstawionej prezentacji nie było.
Ad.6
Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Projekt uchwały (poz. rej. 279) w sprawie przyjęcia raportu z realizacji
programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Zgorzelec na lata 2013-2014.
Opinia Komisji ds. KMiGP, RZPSiOŚ, Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zgorzelec na lata
2013-2014.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 18
radnych, w głosowaniu (za 18, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 101/2015 Rady
Miasta Zgorzelec została podjęta (zał. nr 6 do protokołu).
2. Projekt uchwały (poz. rej. 278) w sprawie programu oczyszczania miasta
Zgorzelec z azbestu i wyrobów zawierających azbest aktualizacja na lata
2015-2018.
Opinia Komisji ds. KMiGP, RZPSiOŚ, Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie programu oczyszczania miasta Zgorzelec
z azbestu i wyrobów zawierających azbest aktualizacja na lata 2015-2018.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 18
radnych, w głosowaniu (za 18, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 102/2015 Rady
Miasta Zgorzelec została podjęta (zał. nr 7 do protokołu).
3. Projekt uchwały (poz. rej. 262) w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2015-2018.
Opinia Komisji ds. EKMiS, RZPSiOŚ, Statutowej jest pozytywna.
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W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2015-2018.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 18
radnych, w głosowaniu (za 18, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 103/2015 Rady
Miasta Zgorzelec została podjęta (zał. nr 8 do protokołu).
4. Projekt uchwały (poz. rej. 263) w sprawie przyjęcia programu
współpracy
Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi
oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
roku 2016.
Opinia Komisji ds. EKMiS, RZPSiOŚ, Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy
Miejskiej
Zgorzelec
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 18
radnych, w głosowaniu (za 18, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 104/2015 Rady
Miasta Zgorzelec została podjęta (zał. nr 9 do protokołu).
5. Projekt uchwały (poz. rej 277) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Zgorzelec.
Opinia Komisji ds. KMiGP, BiF, Statutowej jest pozytywna
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze
przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 18
radnych, w głosowaniu (za 18, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 105/2015 Rady
Miasta Zgorzelec została podjęta (zał. nr 10 do protokołu).
6. Projekt uchwały (poz. rej. 265) w sprawie przejęcia
zadań
Powiatu
Zgorzeleckiego
w
zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji
sygnalizacji świetlnej usytuowanej na skrzyżowaniu ulic: Emilii Plater,
Bohaterów Getta, Langiewicza, Armii Krajowej i Bohaterów II Armii Wojska
Polskiego w Zgorzelcu.
Opinia Komisji ds. KMiGP, BiPP, Statutowej jest pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Woźniak zwrócił się z zapytaniem, czy chodzi
tylko o wykonawstwo czy również o przejęcie finansowe?
Zastępca Burmistrza Radosław Branowski odpowiedział, że wszystko razem,
ponieważ eksploatacja i bieżące utrzymanie związane jest z konserwacją i wymianą
żarówek, a także z opłatą za energię elektryczną. Poniesione koszty z tym związane,
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Powiat będzie im refundował i finansował. W tej sprawie rozmowy z Powiatem
prowadzą już od 3 lat i zakończyły się wreszcie pozytywnym rozwiązaniem. Jest
szansa, że na tych skrzyżowaniach sygnalizatory będą działały tak, jak tego oczekują
ze względu na to, że są w mieście.
W związku z tym, że więcej uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań Powiatu
Zgorzeleckiego w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji
świetlnej usytuowanej na skrzyżowaniu ulic: Emilii Plater, Bohaterów Getta,
Langiewicza, Armii Krajowej i Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 18
radnych, w głosowaniu (za 18, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 106/2015 Rady
Miasta Zgorzelec została podjęta (zał. nr 11 do protokołu).
7. Projekt uchwały (poz. rej. 280) w sprawie zmiany uchwały nr 281/2013
Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania na terenie miasta Zgorzelec oraz wysokości
stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
Opinia Komisji ds. KMiGP, BiF i Statutowej jest pozytywna, natomiast Komisja ds.
BiPP wstrzymała się z opinią.
Radny Nikolaos Rusketos zwrócił się z zapytaniem, czy jest już operator i czy będzie
przetarg?
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz odpowiedział, że czekali na zmianę organizacji ruchu
na ul. Kościuszki, aby wprowadzić już pełną strefę płatnego parkowania, aby później
nie dobierać dodatkowymi ulicamii, ponieważ byłby to problem przy znalezieniu
operatora, ponieważ ciężko byłoby wskazać, ile dana ulica będzie generowała
obrotów.
Radny Nikolaos Rusketos stwierdził, że w dalszym ciągu będzie upierał się odnośnie
stawek, ponieważ sugerował, żeby 15 minut było zwolnione z opłaty, tak jak jest
w Niemczech. Przypomniał, że są w jednym mieście Europa-Miasto. W Görlitz przez
15 minut można parkować za darmo. Przypomniał, że Burmistrz powiedział, że
operator nie zgodzi się na tego typu stawkę. W związku z tym, w dalszym ciągu
chciałby, aby nastąpiła zmiana i żeby te 15 minut było wolne od opłat mimo, że
opłata nie jest duża, bo 50 gr za 30 minut. Chodzi mu o ujednolicenie.
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz stwierdził, że z rozmów z trzema operatorami
wynika, że jeżeli będzie 15 minut, to osoba albo nie zapłaci i będzie się zarzekała, że
stoi krócej, albo co 15 minut będzie dokładała kolejny bilet. W związku z tym trzeba
będzie spisywać każdy numer rejestracyjny i cały czas sprawdzać i pilnować.
Niestety mają inne podejście niż Niemcy, którzy zapłacą 2 euro za 30 minut. Przy
takim 15 minutowym bezpłatnym odcinku koszty obsługi bardzo wzrastają. Wtedy
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nie wiadomo czy miasto zarabiałoby cokolwiek i nie wiadomo czy nie musiałoby
dopłacić. Z rozmów z operatorami, z którymi wydział konsultował przygotowania
i rozwiązania związane z parkowaniem, nigdzie w Polsce nie słyszał, żeby były 15
minutowe przerwy. Jeżeli przystąpiliby do przetargu, to chcieliby, żeby miasto
zapłaciło im, a nie oni miastu. Twierdzą, że jeżeli będzie 15 minut, to firma nie zarobi,
a żadna firma za darmo nie będzie obsługiwała. System przynajmniej ma się
bilansować, jeżeli nie przynosić drobną górkę. W takim wypadku będzie kosztowny
dla miasta. Stawka 50 gr jest tak ustawiona, że to jest już minimum.
Radny Nikolaos Rusketos przypomniał, że Burmistrz również powiedział, że będą
mieli z tego tytułu ok. 50 tys. przychodu rocznie. Nie rozumie zapisu ”kontroli
o opłacaniu czasu postoju pojazdów mogą dokonywać wyłącznie kontrolerzy
upoważnieni przez Burmistrza Miasta Zgorzelec, którzy działają na podstawie
regulaminu SPP”. To znaczy, że oddają to w dzierżawę, czy prowadzenie tego,
a Burmistrz Miasta powołuje kontrolerów do kontrolowania tych biletów?
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz wyjaśnił, że firma wskaże osoby do kontrolowania,
które muszą mieć jego upoważnienie. Podobnie jak działa Straż Miejska. Każdy
strażnik miejski ma upoważnienie od Burmistrza do prowadzenia działań kontrolnych,
bo takie upoważnienie jest wymagane. Dodał, że idea przetargu jest taka, że
szukają operatora, który będzie ściągał opłaty, a przedmiotem przetargu będzie
procent odprowadzany do budżetu miasta, czyli nie kupują parkomatów i nie zajmują
się obsługą. Biorą firmę, która będzie obsługiwała, opłacała lokal, w którym będzie
działała i pracowników, którzy będą kontrolowali. Mają tylko procent w udziale
z pieniędzy, które wpłyną. Pieniądze wpływają do budżetu, a oni od tego co wpłynie
płacą procent. To nie jest tak, że biorą pieniądze, a później dają to co im zostanie.
Pieniądze wpływają na ich konto, a oni odprowadzają to, co zgodnie z przetargiem
zostało wynegocjowane.
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Woźniak odczytał § 7 rozdział II realizacja
opłat w strefie płatnego parkowania, pkt 2 „w razie utraty lub kradzieży abonamentu,
biuro operatora SPP nie zwraca opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres
ważności”, pkt 3 „w przypadku zmiany pojazdu, właściciel który zmienia abonament
z uwagi na nowy numer rejestracyjny, ponosi koszty jego wydania”. W związku z tym,
jeżeli ktoś zgubi w pierwszym dniu stycznia abonament np. roczny, to wg pkt 2 nie
wynika, że może sobie wyrobić duplikat płacąc za niego na dalszy okres. Myśli, że
tutaj trzeba to zmienić.
Adwokat Tomasz Konkol stwierdził, że nie jest od tego, żeby merytorycznie
przygotowywać treść tego regulaminu. Jeżeli założą, że nie będzie zwracana opłata
właścicielowi zagubionego abonamentu, to należy przyjąć to do wiadomości.
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Woźniak stwierdził, że nie chodzi o zwrot, tylko
o możliwość nabycia duplikatu, natomiast koszty ponosi ten kto zgubił.
Protokół Nr XV/2015 sesji Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 października 2015 r.

6

Adwokat Tomasz Konkol stwierdził, że projekt regulaminu jest załącznikiem do
uchwały i zakłada, że takiej możliwości nie będzie. Jeżeli intencja wydziału jest inna,
to trzeba byłoby rozważyć zmiany do regulaminu.
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz stwierdził, że naturalne jest, że jeżeli ktoś zgubił
abonament, to może wystąpić o duplikat, ale za niego trzeba będzie jeszcze raz
zapłacić. Dodał, że zależy to od tego jaki będzie abonament. Jeżeli będzie to
abonament na okaziciela, to wtedy trzeba kupić nowy. Jeżeli dla mieszkańca, wtedy
płaci za wystawienie duplikatu.
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Woźniak stwierdził, że w regulaminie nie jest
to jasno powiedziane. Jeżeli będzie roczny na mieszkańca, który go zgubi, to co
innego zapłacić za druk, a co innego opłacić ponownie za cały rok.
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz stwierdził, że na sesji trudno coś doraźnie ustalić.
Jeżeli teraz coś zapiszą, to można później namieszać w całym dokumencie.
W związku z tym, poprosił o przyjęcie tego projektu uchwały, ponieważ jest to
zmiana. W tej chwili stoją z przetargiem, a po przetargu uszczegółowią ten punkt.
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Woźniak stwierdził, że jego celem nie jest
wycofania projektu uchwały z obrad sesji, tylko chciałby, aby to było jasno
wytłumaczone.
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz stwierdził, że jeżeli radni mają uwagi to należy
zgłaszać je przed sesją, ponieważ wtedy mają możliwość sprawdzenia i dopisania,
a jeszcze lepiej na komisjach, ponieważ wtedy mają możliwość przepracowania tego.
Dodał, że przyjmują uwagę, ponieważ jest jak najbardziej sensowna. Wpiszą
w przetargu, że w razie zgubienia, jeżeli będzie to abonament na okaziciela
mieszkańca, wystawią duplikat, za który będzie się płaciło np. 5 zł.
Radny Ryszard Droszcz nadmienił, że bardzo dużo pracowników przyjeżdża do
Urzędu Miasta samochodami, w związku z tym, czy pracownicy będą zwolnieni
z opłaty?
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz odpowiedział, że nie będą, ponieważ są
mieszkańcami miasta. Jedyne miejsca parkingowe, które będą wyłączone
z abonamentu, to miejsca dla służbowych samochodów Urzędu Miasta.
Radny Ryszard Droszcz stwierdził, że pracownik będzie musiał wykupić roczny
abonament za 150 zł, w związku z tym, czy Burmistrz przewidział jakieś podwyżki dla
tych pracowników, którzy przyjeżdżają do pracy własnymi autami.
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz stwierdził, że jeżeli radny znajdzie źródło
finansowania, to zawsze.
Protokół Nr XV/2015 sesji Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 października 2015 r.

7

Radny Ryszard Droszcz zwrócił się z zapytaniem, czy będą miejsca wydzielone dla
radnych, bo w tej chwili nie ma gdzie się zatrzymywać?
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz stwierdził, że radni są mieszkańcami miasta, więc § 7
regulaminu nie przewiduje wyłączeń dla radnych.
Zastępca Burmistrza Radosław Baranowski zaproponował dopisanie w zał. nr 1
w poz. 6 – dzienna opłata.
W związku z tym, że więcej uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 281/2013 Rady
Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na terenie miasta Zgorzelec oraz wysokości stawek opłaty
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania i sposobu ich pobierania wraz z zapisem - dzienna opłata.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 18
radnych, w głosowaniu (za 15, p. 0, w.3) – uchwała nr 107/2015 Rady Miasta
Zgorzelec została podjęta (zał. nr 12 do protokołu).
8. Projekt uchwały (poz. rej.283) w spawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec.
Opinia Komisji ds. BiF, KMiGP, Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 18
radnych, w głosowaniu (za 18, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 108/2015 Rady
Miasta Zgorzelec została podjęta (zał. nr 13 do protokołu).
9. Projekt uchwały (poz. rej. 284) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Zgorzelec.
Opinia Komisji ds. BiF, KMiGP, Statutowej jest pozytywna.
W związku z tym, że uwag i zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Zgorzelec.
Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych, w obecności 18
radnych, w głosowaniu (za 18, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, uchwała nr 109/2015 Rady
Miasta Zgorzelec została podjęta (zał. nr 14 do protokołu).
Ad. 7
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Sekretarz Miasta Jolanta Ptak przedstawiła informację w sprawie złożonych
oświadczeniach majątkowych (zał. nr 15 do protokołu)
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Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk przedstawiła informację dotyczącą analizy
złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych (zał. 16 do protokołu).
Poinformowała również, że wczoraj wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Zgorzelcu o stwierdzonych nieprawidłowościach w oświadczenia
majątkowych radnych, w związku z tym wystąpi z pismem do radnych celem
uzupełnienia złożonych oświadczeniach majątkowych.
Ad.8.
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Waldemar Woźniak zgłosił zapytanie (nr 40/2015) w sprawie przebudowy
dojścia przed budynkiem przy ul. Batorego 8 (zał nr 17 do protokołu). Kiedy zaczną
się prace?
Zgłosił zapytanie (nr 41/2015) w sprawie przeniesienia przystanku autobusowego
przy ul. Armii Krajowej (zał. nr 17 do protokołu).
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz odpowiedział, że w przyszłym roku.
Radny Waldemar Woźniak zgłosił zapytanie (nr 42/2015) w sprawie ustawienia luster
parabolicznych zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym przy
ul. Kościuszki, na wprost zjazdu z ul. Sienkiewicza oraz ustawienie lustra przy ul.
Emilii Plater naprzeciwko wyjazdu z Shella, ponieważ było już tam bardzo dużo
wypadków i stłuczek (załącznik nr 17 do protokołu).
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz uważa, że lustro musieliby chyba zawiesić, aby
można było coś zobaczyć. Lustro po drugiej stronie drogi, która jest prawie
czteropasmowa nic nie da. Tutaj jest ostrożność kierowców i tak naprawdę kierowca
po wyjeździe powinien się wstrzelić w pierwszy pas, który jest wolny. Po pierwsze nie
wyobraża sobie, gdzie to lustro miałoby stać, a po drugie w tym lustrze nic nie będzie
widać.
Radny Waldemar Woźniak stwierdził, że duże lustro na pewno będzie obejmowało
nie tylko dwa i trzy pasy ruchu. Taka jest jego prośba, ponieważ był tam wczoraj duży
wypadek, a do tych zdarzeń dochodzi tam sukcesywnie.
Następnie zgłosił wniosek (nr 43/2015) w sprawie stworzenia wspólnego miejsca
odjazdów autobusów i busów firm prywatnych zajmujących się przewozem osób na
terenie powiatu na różnych trasach (zał. nr 18 do protokołu). Stwierdził, że
teoretycznie jest miejsce po PKP, w związku z tym, czy nie można tam zaadoptować
fragment miejsca. Może to być miejsce gdzie miał być PSZOK, a w tej chwili jest to
puste.
Burmistrz Miasta Rafał Gronicz stwierdził, że przekaże ten temat do Starostwa
i Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ transport poza Zgorzelec to ich kompetencja.
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Nie mają możliwości zmuszenia przewoźników do zatrzymywania się na wspólnym
przystanku, bo takie rozmowy były prowadzone. Nie było woli znalezienia jednego
miejsca, z którego wszyscy by odjeżdżali.
Radny Waldemar Woźniak zgłosił wniosek (nr 44/2015) w sprawie ustawienia
słupków uniemożliwiających wjazd i parkowanie pojazdom na podwórku w kwadracie
ul. Langiewicza, Sienkiewicza, Okrzei, Bohaterów Getta na dróżkach znajdujących
się na terenie zrewitalizowanym i na terenie nowego boiska (zał. nr 18 do protokołu).
Radny Ryszard Droszcz zgłosił wniosek (nr 45/2015) w sprawie projektu na
wykonanie nowego oświetlenia na ul. Kościuszki o dopilnowanie projektanta, aby
oświetlenie było dwustronne, z jednej i drugiej strony od granicy, ponieważ w górnej
części ul. Kościuszki dochodzi do częstych wypadków. Zaproponował, aby lampy
były takie jak przy ul. Bohaterów II Armii WP.
Następnie podziękował Komendantowi SM za patrole piesze strażników w parku.
Myśli, że na wiosnę patrole Staży Miejskiej będą odbywały się na rowerach.
Radny Nikolaos Rusketos złożył na piśmie wniosek (nr 46/2015) w sprawie
usytuowania w kilku miejscach tablic w Parku im. Paderewskiego (zał.nr 19 do
protokołu).
Kolejny wniosek (nr 47/2015) złożony na piśmie dotyczył nazwy grupy ulic, które
powstaną jako „osiedle greckie” (zał. nr 20 do protokołu).
Radna Teresa Szpak złożyła na piśmie wniosek (nr 48/2015) w sprawie uzupełnienia
kostką miejsc przy ul. Łużyckiej (zał. nr 21 do protokołu).
Ad.9
Spawy różne.
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Woźniak poruszył sprawę dotyczącą prośby
wspólnoty mieszkaniowej z ul. Sienkiewicza 17 w sprawie remontu murków
przybudynkowych. Pismo było skierowane do Burmistrza, a w odpowiedzi było
informacja, że prośba zostanie potraktowana jako propozycja do prac nad projektem
budżetu miasta na rok 2016. Widział te murki, które są w fatalnym stanie i grożą
niebezpieczeństwem. W związku z tym zwrócił o to, aby pochylić się nad tym
tematem.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Zofia Barczyk
zamknęła XV sesję Rady Miasta Zgorzelec.
Sesja trwała od godz. 12.00 do godz. 14.10.
Protokołowała: U.Pogudz
Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Barczyk
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