
P R O T O K Ó Ł nr X/07 
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

z dnia 12 kwietnia 2007 roku 
 

Obecni radni wg listy obecności, która jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

Nieobecni radni: Elżbieta  Niczyporuk, Marek Marczak, Patryk Stefaniak  
 

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia Paweł Szczotka. 
 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy 

Daszyńskiego 1 w godzinach od 14.00 do 14.45. 

 
W sesji uczestniczyli: 
Andrzej Grzmielewicz  - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, 

Jerzy Stachyra   - Zastępca Burmistrza, 

Dominik Matelski   - Zastępca Burmistrza,  

Bogumiła Wysocka  - Skarbnik Gminy, 

Mirosław Drozd   - Radca prawny, 

/lista obecności stanowi załącznik nr 2/ 

oraz naczelnicy wydziałów Urzędu, przedstawiciele gminnych jednostek pomocniczych 

zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu sesji.  

 

do pkt-u 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka otworzył sesję. Na podstawie listy obecności 

stwierdził quorum /w chwili otwarcia sesji na sali obecnych było 18 radnych/ przy którym 

Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 
do pkt-u 2 

Przedstawienie porządku obrad 
Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji. 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji: 

a. VII/07 z 21 lutego 2007r., 

b. VIII/07 z 9 marca 2007r. 

4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 

5. Podjęcie uchwał: 

a. W sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Bogatynia o obowiązku złożenia 

oświadczenia lustracyjnego /projekt Nr 73/07/, 

b. W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Bogatyni. 

6. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 

7. Wolne wnioski. 

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad. 

 



Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad. 

 

do pkt-u 3 
Przyjęcie protokołów z sesji 

a. VII/07 z 21 lutego 2007r., 
b. VIII/07 z 9 marca 2007r. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady Gminy.  

 

Radni nie wnieśli uwag do ww. protokołów.  

 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /„za” - 17, brak głosów „przeciw”            

i głosów „wstrzymujących” - 1/ przyjęła protokół z sesji Rady Nr VII/07 z 21.02.2007 oraz           

w wyniku głosowania /”za” – 18, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/ 

jednogłośnie przyjęła protokół Nr VIII/07 z 9.03.2007r. 

 

do pkt-u 4 
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy przedstawiciele jednostek pomocniczych, Rad Sołeckich    

i Rad Osiedlowych chcieliby zabrać głos.  

 

Nikt z obecnych na sali nie zgłosił ochoty zabrania głosu. 

 

do pkt-u 5 
Podjęcie uchwał: 

a. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Bogatynia o obowiązku złożenia 
oświadczenia lustracyjnego /projekt Nr 73/07/ 

 

b. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 75/07/ 

 
Nie zgłoszono uwag do proponowanego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że w chwili obecnej na sali obecnych jest 19 radnych po 

przybyciu radnego Wojciechowskiego.      
 

Ad. 5a  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powiadomienia 

Skarbnika Gminy Bogatynia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.  

Wynik głosowania /„za” – 18 głosów, brak głosów „przeciw”, 1 - głos „wstrzymujący”/.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji  

 
Uchwała Nr X/61/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Bogatynia                          
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w wyniku głosowania została podjęta 

większością głosów /wynik głosowania: „za” – 18 radnych, brak głosów „przeciw”, 1 - głos 

„wstrzymujący”/. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6. 

 

Po głosowaniu Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, gdzie w uchwale: 



- w § 1 powiadamia się Skarbnika Gminy Panią Bogumiłę Wysocką o obowiązku złożenia 

oświadczenia lustracyjnego w terminie 1 miesiąca od dnia powiadomienia. 

- § 2 stanowi, iż niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z pozbawieniem tej osoby 

pełnionej przez nią funkcji publicznej.   

- § 3 nakłada obowiązek doręczenia uchwały Skarbnikowi Gminy i powierza się 
Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta.  

- § 4 stanowi, że uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.       

 

Ad. 5b  
Przewodniczący Rady powiedział, że drugi projekt uchwały dotyczy powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni. Projekt 

uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych i poprosił 

przewodniczącą Komisji o przedstawienie stanowiska Komisji. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji. 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Krystyna Dudziak-Piwowarska 
powiedziała, że w dniu 11 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji, gdzie w trakcie obrad 

zaproponowano w projekcie uchwały skład Rady Społecznej w ilości 9 osób. Członkowie  

doszli też do wniosku, że taka duża ilość członków Rady nie jest konieczna. Jednocześnie 

zaproponowali aby w skład Rady Społecznej weszli następujące osoby, w tym także radni: 

 

1. Elżbieta Niczyporuk, 

2. Piotr Woeltz, 

3. Paweł Szczotka, 

4. Emilia Kurzątkowska, 

5. Krystyna Dudziak-Piwowarska 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że nie ma dzisiaj obecnej na sesji wiceprzewodniczącej 

Elżbiety Niczyporuk, która złożyła oświadczenie w treści „Oświadcza, że wyraża zgodę na 

kandydowanie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Bogatyni”. W tej samej treści złożyła oświadczenie radna Powiatu Zgorzeleckiego Emilia 

Kurzątkowska.  

 

Przewodniczący Rady zapytał Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych radną 
Krystynę Dudziak-Piwowarską czy wyraża zgodę do kandydowania na członka Rady 

Społecznej – wyraziła zgodę. W kolejności zapytał radnego Piotra Woeltz czy wyraża zgodę 
– wyraził zgodę. Przewodniczący Rady Paweł Szczotka również wyraził zgodę.  
 

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś jeszcze propozycje. O głos poprosił Zastępca 

Burmistrza Jerzy Stachyra.  

 

Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra chciałby wyjaśnić w kilku słowach funkcjonowanie 

Rady Społecznej Szpitala. Powiedział, że w lutym tego roku upłynęła kadencja Rady 

Społecznej. W skład Rady wchodzi Burmistrz lub wyznaczony przez niego przedstawiciel, 

wchodzi też przedstawiciel wyznaczony przez Wojewodę oraz do 7 członków wyznaczonych 

przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia. Wojewoda  w marcu br. przesłał do Urzędu pismo, w 

którym wyznaczył Pana Marka Tomalę jako przedstawiciela do prac w Radzie Społecznej 

Szpitala. Radni spośród siebie mogą wybrać do 7 swoich reprezentantów. Nie muszą być to 

osoby, które są radnymi, mogą to być inne osoby, które są spoza Rady. Komisja Zdrowia i 

Spraw Socjalnych zaproponowała 5 osób. Mogą jeszcze wybrać 1 lub 2 osoby, ale nie jest to 



konieczne. Jeżeli przeszedłby wniosek w formie zaproponowanej przez Przewodniczącą 
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych w pracach Komisji brałoby udział 7 osób, maksymalnie 

może to być 9 osób.  

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś propozycje. 

 

Radny Andrzej Lipko zgłosił kandydaturę Ryszarda Morawskiego. Przewodniczący Rady 

zapytał radnego czy wyraża zgodę? – radny wyraził zgodę.  
 

Radna Krystyna Dudziak-Piwowarska zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Gnacego, 

który nie wyraził zgody. 

 

Radny Krzysztof Gnacy zgłosił kandydaturę Anny Palikowskiej – radna wyraziła zgodę.   
 

Radni nie zgłosili innych kandydatur  

 

Przewodniczący Rady odczytał kandydatów do Rady Społecznej: 

 

1. Krystyna Dudziak-Piwowarska, 

2. Emilia Kurzątkowska, 

3. Ryszard Morawski, 

4. Elżbieta Niczyporuk, 

5. Anna Palikowska, 

6. Jerzy Stachyra, 

7. Paweł Szczotka, 

8. Marek Tomala, 

9. Piotr Woeltz. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie składu blokowo i poddał projekt pod 

głosowanie.   

Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr X/62/07 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni została podjęta większością głosów./ „za” – 19, 

brak głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”/. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8. 

 

do pkt-u 6 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Dolnośląskiego stwierdzające nieważność § 3 ust. 3 we fragmencie wyniki pracy 

szkoły, § 3 ust. 6, § 5 ust 1, § 5 ust 3 Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatynia z dnia 12 

lutego 2007 roku nr VI/40/07 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2007 roku dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także 

wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze jest do wglądu w Biurze Rady.     

 

 



do pkt-u 7 
Wolne wnioski 

 
Przewodniczący Rady poprosił o głos Burmistrza Jerzego Stachyrę.  
 

Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra powiedział, że Burmistrz Andrzej Grzmielewicz 

swoim zarządzeniem powołał specjalny zespół do opracowania koncepcji funkcjonowania 

służby zdrowia na terenie Miasta i Gminy Bogatynia. W związku z tym Burmistrz Stachyra 

poinformował o stanie prac tego zespołu. Ponieważ 10 kwietnia upłynął termin wyznaczony 

przez Burmistrza do realizacji prac w ramach tego zespołu, zespół zamierza wnioskować              
o przedłużenie terminu wyznaczonego na opracowanie takiej koncepcji, ponieważ ostateczna 

koncepcja na dzień dzisiejszy nie została wypracowana. Jest pewna propozycja, która będzie 

przez zespół analizowana. Zespół rozpoczął prace od dokonania głębokiej analizy działalności 

szpitala, od dokonania analizy sytuacji finansowej lokalnej służby zdrowia, od dokonania 

pewnych prognoz na kolejne lata. Przyglądano się wymogom, jakie muszą być spełnione,  by 

SP ZOZ funkcjonował w istniejącej strukturze, także pod względem kosztowym. Burmistrz 

Stachyra zwrócił się do Starostwa o przedstawienie szczegółowej propozycji na temat ich 

koncepcji funkcjonowania ewentualnie połączonego organizmu. Po otrzymaniu koncepcja  

zostanie przedstawiona, omówiona, zderzona z koncepcją bogatyńską i na tej podstawie 

wypracowana ostateczna forma funkcjonowania służby zdrowia na terenie Miasta i Gminy 

Bogatynia. O postępach prac w tym zakresie Rada będzie informowana.  

 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

 

do pkt-u 8 
Interpelacje i zapytania 

 
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Andrzejowi Lipko. 

 

Radny Andrzej Lipko zapytał o możliwość zakupu samochodu dla OSP Działoszyn.               

W miejscowości jest sytuacja bardzo trudna, w razie pożaru czy nagłego zagrożenia strażacy  

nie mogą działać w sposób ratujący zdrowie i życie mieszkańców.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie Burmistrza Andrzeja 

Grzmielewicza. 

 

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz powiedział, że wniosek, o którym mówił radny Lipko ma 

w tej chwili dwa miesiące i rozważana jest możliwość kupna dwóch samochodów. Cena 

pojazdu wacha się od 260-300.000 zł. A więc nie są to pojazdy tanie i podejmowane są kroki 

pozyskania środków na te pojazdy. Na kolejnej sesji, która odbędzie się na początku maja, 

której przedmiotem będą plany inwestycyjne, pan Naczelnik Wydziału Pozyskiwania 

Środków i Funduszy Zewnętrznych przedstawi możliwości do wykorzystania  pod kątem 

zakupu tych pojazdów. Burmistrz poinformował, że podczas dzisiejszej narady w  pionie 

inwestycji dowiedział się, że jest duża szansa sfinansowania ze środków unijnych obydwu 

zadań w granicach od 15 do 80%.  Osobiście uważa, że podobnie jak pojazd w Działoszynie, 

potrzebny jest również w Porajowie. O rozstrzygnięciach w tej sprawie Burmistrz 

poinformuje na sesji majowej. 

 

Radny Andrzej Lipko powiedział, że czytając materiały na dzisiejszą sesję zapoznał się             
z materiałem Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu-  informacją  z 21 lutego 2006r. nt. 



Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie. Od 14 miesięcy Dyrektor SP ZOZ zabiega o  

przychodnię. Pan Wojciech Błasiak odpowiada w opinii dot. możliwości adaptacji budynku w 

Porajowie na przychodnię, że niezbędne są informacje o rodzajach gabinetów, sposobie  

przeznaczenia pomieszczeń, ilości lekarzy, personelu, dane niezbędne do sporządzenia 

dokumentacji, której koszt szacowany jest na 25,000 zł. Radny zapytał, dlaczego w 

ubiegłorocznym budżecie nie zostały zapisane środki na wykonanie dokumentacji, by 

umożliwić realizację prac adaptacyjnych w br. Radny zapytał także, dlaczego pani Dyrektor 

/SP ZOZ/ w tamtym roku nie starała się o działanie w tym właśnie kierunku. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że na sali nie ma obecnej dzisiaj pani Dyrektor SP ZOZ-

u, ale odpowiedzi udzieli Burmistrz Jerzy Stachyra.  

 

Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra powiedział, że trudno jest wypowiadać się w sprawie 

działania pani Dyrektor, może tylko sytuację przedstawić, jak ona wygląda na dzień 
dzisiejszy. Ośrodek Zdrowia w Porajowie istnieje, także nie chodzi o utworzenie Ośrodka, 

tylko o przeniesienie istniejącego Ośrodka Zdrowia w inne miejsce, ponieważ Ośrodek w 

obecnej formie może funkcjonować do końca 2008 roku. Po tym terminie nie będzie spełniał 

norm, które są mu stawiane i musi zostać przeniesiony w nową lokalizację. Na dzień 
dzisiejszy są trzy koncepcje. Jedna z nich przewiduje przeniesienie Ośrodka do budynku po 

strażnicy WOP-u, druga koncepcja tj. przeniesienie do części budynku remizy strażackiej, a 

trzecia koncepcja, która pojawiła się ostatnio dot. wynajęcia czy wydzierżawienia 

pomieszczeń od osoby prywatnej. Z tą ostatnią, omawianej wczoraj na posiedzeniu Komisji 

Zdrowia wiąże się pewne niebezpieczeństwo wypowiedzenia dzierżawy, ponieważ obiekt nie 

należy do Gminy. Dwa pozostałe pomysły Strażnica po WOP-ie i ewentualne pomieszczenia 

w obecnym obiekcie Straży Pożarnej – trzeba dokonać analizy przede wszystkim finansowej. 

Obecnie przeprowadzane są analizy w celu wyboru wariantu najkorzystniejszego,  który z 

jednej strony zapewni spełnienie wszystkich wymogów, z drugiej strony nie będzie wiązał się 
z przesadnymi nakładami. Budynek po Strażnicy został przejęty z taką właśnie myślą, że 

przeniesiony zostanie do niego Ośrodek Zdrowia, ale jest to budynek zdecydowanie za duży 

na dzień dzisiejszy do potrzeb. W obecnym budynku Ośrodka Zdrowia w Porajowie znajdują 
się  dwa gabinety lekarskie dla dzieci zdrowych, dla dzieci chorych, gabinet zabiegowy, 

poczekalnia oraz toalety. Natomiast budynek po Strażnicy jest znacznie większy. Pojawia się 
pytanie, czy warto w niego inwestować, po to tylko żeby ¼ tego wykorzystywać na potrzeby 

Ośrodka Zdrowia. Pozostaje kwestia drugiej części budynku, która również jest 

zakwalifikowana jako budynek użyteczności publicznej. Utworzenie w niej mieszkań byłoby 

możliwe po przekwalifikowaniu, co wiąże się z kosztami. Z drugiej strony nie wiadomo, czy 

lokalizacja WOZ w budynku po remizie byłaby możliwa. Nie znane są też koszty związane z 

tą koncepcją. Obecnie analizowane są kwestie kosztowa oraz techniczna. Burmistrz zapewnił, 

że przedstawi zebrane informacje, na podstawie których możliwe będzie podejmowanie 

decyzji.  

 

Radny Piotr Nosal podziękował w imieniu OSP w Sieniawce za sfinansowanie zakupu 

sztandaru dla tej jednostki. Powiedział, że jest to najdłużej działająca jednostka OSP na 

terenie Gminy. Radny zapytał także Burmistrza, na jakim etapie są rozmowy na temat 

przejęcia budynków z terenu szpitala w Sieniawce od Urzędu Marszałkowskiego. 

 

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz z dużym smutkiem stwierdził, że negocjacje z Urzędem 

Marszałkowskim utknęły w martwym punkcie. Podczas rozmów z dr Kozubkiem, zarządcą z 

ramienia Urzędu Marszałkowskiego tej substancji, który gościł w  Gminie przed 3. 

miesiącami, rozmawiano o przekazaniu dla Gminy dużych kwot z przeznaczeniem na 



przystosowanie mieszkań.   Pion inwestycji dokonał szacunku, z których wynika, że na 

przejęcie i adaptację mieszkań niezbędna jest w kwota w wys. ok. 6.000.000 zł. To nie jest 

kwestia tylko adaptacji tej substancji mieszkalnej, rozwiązania problemu sieci ciepłowniczej, 

kotłowni itd. Fachowcy z pionu inwestycji uznali, iż jest to propozycja dla gminy naturalna, 

umożliwiająca przystosowanie obiektu i stworzenie mieszkańcom dobrych warunków do 

godnego życia.   Mieszkania byłyby przekazane mieszkańcom na zasadach, określonych w 

uchwałach rady, z uwzględnieniem pewnych preferencji.  Po najświeższe informacje 

należałoby się udać do przedstawicieli Sejmiku. Burmistrz nadmienił, że w międzyczasie 

nastąpiła zmiana stanowiska. Pierwotnie gościł w Gminie wicemarszałek Moszczyński, 

następnie urzędnik z departamentu zajmującego się mieniem. Powrócono do koncepcji bardzo 

starej, czyli przeznaczenia Gminie na ten cel kwoty maksymalnej w wys. 2.000.000 zł. 

Powstał dylemat, czy godząc się na te warunki Gmina jest w stanie finansowo podołać 
zadaniu. Aspekt społeczny jest dostrzegany, wiadomo, jaka jest sytuacja mieszkańców 

bloków w Sieniawce. Burmistrz powiedział, że po zdarzeniach związanych z nawałnicą, która 

przeszła nad naszą gminą Burmistrz oraz przedstawiciele urzędu odwiedzali mieszkania,  

widzieli w jakim stanie żyją ludzie, diagnozowali budynki.  Podtrzymał stanowisko pionu 

inwestycji, który twardo stoi na stanowisku, że za 2.000.000 zł Gmina nie jest w stanie 

wykonać nawet 1/3 prac. Inwestycja byłaby rozgrzebana, niedokończona i w tym momencie 

powstałby problem wygospodarowania z budżetu  5 mln zł. Burmistrz zaproponował, by 

wstrzymać się z udzieleniem odpowiedzi mieszkańcom. Nadal będą prowadzone negocjacje. 

Burmistrz jest zdania, że 3-4 miesiące  nie odegrają tak wielkiej wagi, skoro problem trwa 

wiele lat. Ważne jest, by obiekty doprowadzić do stanu godnego w nich życia i także 

przekazać je mieszkańcom na własność. To wszystko wynika z kolejnych uzgodnień. 
Pojawiła się pewna szansa, ponieważ utrzymanie Szpitala w Sieniawce wyłącznie z tym 

wszystkim co stanowi tą jedną integralną całość wynosi ponad 1 mln zł rocznie, a to z kolei 

powoduje, że Urząd Marszałkowski będzie dążył, aby Gmina przejęła budynki.  Dlatego 

Burmistrz sądzi, że należy w tej sprawie rozmawiać i negocjować. Ponadto pojawiła się 
koncepcja Szpitala w Sieniawce dot. włączenia szpitala do nowotworzonej placówki 

bogatyńsko- zgorzeleckiej. Z rozmowy z Marszałkiem wynikało, że na tej kwestii bardzo im 

Urzędowi Marszałkowskiemu zależy i skłania się do realizacji owej koncepcji. Burmistrz 

uznał, że jest to problem społeczny, który Gminę mocno dotyka, z jednej strony należy 

znaleźć optymalne wyjście dla Gminy, z drugiej pomóc mieszkańcom. 

 

Radny Andrzej Walczak przeczytał listy otwarty do Burmistrza od Bogatyńskich 

Miłośników Treningu Siłowego i Fitness. W liście znalazły się prośby o doposażenie                 

w sprzęt treningowy siłowni funkcjonującej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni, m.in. 

w maszyny do treningu aerobowego dla kobiet, tj. bieżnia elektryczna, odważniki, ławki 

treningowe.  

 

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz powiedział, że nie dziwi go argumentacja radnego. 

Poprosił, aby pismo to znalazło się podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury, Sportu                      

i Rekreacji. Zwrócił też uwagę na fakt, że w Bogatyni istnieje kilka ośrodków tego sportu. 

Zwrócił uwagę, że trzeba się liczyć z tym, że dofinansowanie może wywołać podobne 

wnioski z innych ośrodków. Burmistrz jest zdania, że należy wspierać sport w każdej formie.   

 

Nie zgłoszono więcej pytań. 
 

 

 

 



do pkt-u 9 
Zamknięcie obrad. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął X sesję Rady Gminy                  

i Miasta Bogatynia dziękując wszystkim za przybycie.  

  

 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 

Paweł Szczotka   

 

 
Protokołowały: 

Ewelina Jelonek 

Agnieszka Cisek, insp. Biura Rady Gminy  

Bogatynia 16.04. 2007r.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


