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

z dnia 25 lipca 2007 roku 

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

Nieobecni radni: Krzysztof Gnacy, Jacek Kuciński, Ryszard Morawski, Piotr Nosal, Tadeusz 

Okorski, Paweł Szczotka, Jerzy Wojciechowski.   

 

Sesji przewodniczyła Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Elżbieta Niczyporuk.  
 
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy 

Daszyńskiego 1 w godzinach od 14.00 do 15.30 

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

Jerzy Stachyra   - Zastępca Burmistrza, 

Dominik Matelski   - Zastępca Burmistrza,  

Daniel Fryc   - Sekretarz Gminy, 

Bogumiła Wysocka  - Skarbnik Gminy, 

Mirosław Drozd   - Radca prawny. 

Krzysztof Nowicki   - Radca prawny. 

/lista obecności stanowi załącznik nr 2/ 

oraz naczelnicy wydziałów Urzędu, przedstawiciele spółek oraz gminnych jednostek 

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

 

do pkt-u 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 

 
Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk otworzyła sesję. Na podstawie listy 

obecności stwierdziła quorum, /w chwili otwarcia na sali obecnych było 13 radnych/ przy 

którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk odczytała porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniodawczego /projekt nr 121/07/ 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 120/07/. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa /projekt 

123/07/ 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok /projekt nr 124/07/ 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz powiedział, że jest wnioskodawcą sesji nadzwyczajnej 

/pismo BB.0065-3/760/07 z dnia 19.07.2007r. stanowi załącznik nr 5, pismo BB.0065-

4/767/07 z dnia 23.07.2007r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji/. Przedmiotem sesji 

nadzwyczajnej jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru 

Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej 

Górze nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu położonych na terenie gminy 



Bogatynia. Poprosił o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Nie potrafił określić,          
w którym punkcie z powodu oczekiwania na gościa -  posłankę Marzenę Machałek, 

współtwórczynię Strefy Ekonomicznej, która zaprezentuje jej ogólną charakterystykę, 
przedstawi korzyści dla Bogatyni z tytułu przystąpienia do Kamiennogórskiej Strefy 

Ekonomicznej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk poddała pod głosowanie wniosek 

Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości S.A. w  Kamiennej Górze nieruchomości wchodzących w skład gminnego 

zasobu, położonych na terenie gminy Bogatynia.  

„Za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku głosowało 13 radnych, brak głosów 

„przeciw” i głosów „wstrzymujących”.                 

 
Wiceprzewodniczący Rady stwierdziła, iż Rada Gminy i Miasta Bogatynia jednogłośnie 

przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze nieruchomości 

wchodzących w skład gminnego zasobu, położonych na terenie gminy Bogatynia.  

 

Radni nie zgłosili innych uwag i propozycji do proponowanego porządku obrad. 

 

Porządek po zmianach: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniodawczego /projekt nr 

121/07/ 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 120/07/. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa 
/projekt 123/07/. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok /projekt nr 

124/07/. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru 
Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.           
w Kamiennej Górze nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu, 
położonych na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 125/07/.  

7. Zamknięcie obrad. 
 

do pkt-u 2 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniodawczego  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk powiedziała, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad Komisji problemowych: 

- Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

która w wyniku głosowania 3 głosy „za” - jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały, 

- Komisja ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych, która także w wyniku głosowania 4 głosy „za”- 

jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały. 



Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk poprosiła o składanie propozycji                        

w sprawie kandydatów wchodzących w skład zespołu opiniodawczego.  

 

Radny Patryk Stefaniak zgłosił kandydaturę radnego Piotra Woeltza – wyraził zgodę, 
Radny Andrzej Lipko zgłosił radnego Pawła Marciniaka – wyraził zgodę, 
Radny Piotr Woeltz zgłosił radnego Stanisława Goszczyckiego – wyraził zgodę, 
Radny Andrzej Lipko zgłosił radnego Andrzeja Litwina – wyraził zgodę.  
Radny Piotr Woeltz zgłosił radnego Patryka Stefaniaka – wyraził zgodę, 
Radny Patryk Stefaniak zgłosił radną Annę Palikowską – wyraziła zgodę 
 

Radny Piotr Woeltz zawnioskował o zamknięcie listy kandydatów w sprawie powołania 

zespołu opiniodawczego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk poddała pod głosowanie wniosek radnego 

Woeltza dot. zamknięcia listy.  

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 

„wstrzymujących”. Wniosek został przyjęty. 

Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania zespołu 

opiniodawczego do przedstawienia Radzie Gminy i Miasta Bogatynia opinii o zgłoszonych 

kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i Sądu Okręgowego w Jeleniej 

Górze w składzie:  

- radny Stanisław Goszczycki,  

- radny Patryk Stefaniak,  

- radna Anna Palikowska,  

- radny Andrzej Litwin,  

- radny Piotr Woeltz,  

- radny Paweł Marciniak.  

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu opiniodawczego głosowało 13 

radnych, brak głosów ”przeciw” i głosów „wstrzymujących”.  

 

Uchwała Nr XIV/98/07 w sprawie powołania zespołu opiniodawczego w składzie:  

- radny Stanisław Goszczycki,  

- radny Patryk Stefaniak,  

- radna Anna Palikowska,  

- radny Andrzej Litwin,  

- radny Piotr Woeltz,  

- radny Paweł Marciniak 

podjęta została jednogłośnie /„za” - 13 głosów, brak głosów ”przeciw” i głosów 

„wstrzymujących”/. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji. 

 

do pkt-u 3 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk powiedziała, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych, która w wyniku głosowania 4 

głosy „za” jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.  

 



Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk poddała pod głosowanie projekt uchwały                        

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Bogatyni.  

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 

„wstrzymujących”.  

 

Uchwała Nr XIV/99/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni została podjęta jednogłośnie /”za” – 

13 głosów, brak głosów ”przeciw” i głosów „wstrzymujących”/. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji. 

 

do pkt-u 4 
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk powiedziała, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa                  

i Ochrony Środowiska., która w wyniku głosowania 3 głosy „za” - jednogłośnie, pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały.  

 

Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk poddała pod głosowanie projekt uchwały                   

w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa.  

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.  

 

Uchwała Nr XIV/100/07 w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa 
została podjęta jednogłośnie /„za” - 13 głosów, brak głosów „przeciw” i głosów 

„wstrzymujących”/. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji 

 
do pkt-u 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu sesji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk powiedziała, że projekt uchwały był 

przedmiotem obrad Komisji problemowych: 

- Komisji ds. Budżetu, która w wyniku głosowania 4 „za” jednogłośnie, pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

- Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

która także w wyniku głosowania 3 „za” jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały.  

Poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie propozycji dot. zmian budżetowych.  

 

Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka powiedziała, że zaproponowane zmiany w budżecie 

uwzględniają dochody jakie Gmina uzyskała z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych na odbudowę dróg rolniczych. Kwota w wysokości 174.240.000 zł jest dotacją               
i zostanie przeznaczona na odbudowę dróg rolniczych w miejscowościach Działoszyn, 



Krzewina i Jasna Góra. Ponadto z budżetu gminy zostanie wyasygnowana kwota w wys. 

128.000 zł., natomiast łączna kwota na ten cel wynosić będzie 304.240 zł. Wydatki 

inwestycyjne, które głównie w tej uchwale znalazły odzwierciedlenie to kwota 30 tys. na 

przebudowę dolnej części ulicy Matejki wraz z wymianą uzbrojenia. 6 tys. zł na zakup                    

i montaż systemu alarmowego - dotacja dla zakładu budżetowego. Kwota w wys. 5 tys. zł 

jako forma pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu na program 

prewencyjny „Stop agresji wśród młodzieży”.  Na remont pomieszczeń  w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 w związku z przeniesieniem siedziby Gimnazjum nr 2 i utworzeniem 

Zespołu Szkół przeznaczona zostaje kwota w wys. 66 tys. zł.; 1 tys. zł na realizację programu 

,,Sokrates”; 66 tys. zł to kwota stanowiąca wydatki inwestycyjne związane z adaptacją 
pomieszczeń również w Szkole Podstawowej nr 3; 7 tys. zł to środki finansowe                             

z przeznaczeniem na doposażenie siłowni w Szkole Podstawowej nr 3. Kwota w wys.  125 

tys. zł zostaje przeznaczona na zwiększenie środków na remont Ośrodka Zdrowia                     

w Działoszynie i Przychodni Rejonowej przy ul. Fabrycznej;  5 tys. zł na opłaty za energię 
elektryczną  i cieplną w obiekcie po Gimnazjum nr 2 w Bogatyni.  

Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska wiążą się ze zwiększeniem środków               

w wysokości 70 tys. zł na usuwanie dzikich wysypisk; środki te pochodzą ze zmniejszenia 

zadania związanego z inwentaryzacją bezodpływowych zbiorników. Również w limicie 

wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie 

nakładów w 2007 roku o 100 tys. zł i jednoczesne zwiększenie nakładów w 2008 roku                       

o kwotę 600 tys. zł na zadanie pn. „Przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, 

oświetlenia drogowego i odbudowy dróg i chodników na osiedlu Piastowskim w Porajowie” 

oraz zwiększenie nakładów w 2008 roku o kwotę 820 tys. zł na dokonanie dokumentacji 

budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, oświetlenia drogowego, przebudowy dróg                  

i chodników na osiedlu Zatonie-Trzciniec w Bogatyni.  

 

Gość z widowni zapytał o dalsze losy inwestycje w Markocicach?  

 

Skarbnik Gminy powiedziała, że na to pytanie odpowie Burmistrz Matelski. 

 

Burmistrz ds. Inwestycji Dominik Matelski w odpowiedzi na zapytanie powiedział, że 

rozpoczęto procedurę przetargową na kolejne uzbrojenie terenu. Po całkowitym uzbrojeniu 

terenu kompleksowo zostaną odnowione drogi. Nie jest możliwa realizacja inwestycji w taki 

sposób, że najpierw zostanie ułożona nawierzchnia, a następnie wymienione rury czy 

uzbrojony teren. Wszystko wymaga niestety czasu, odpowiedniej realizacji, żeby można było 

otrzymać odpowiednią jakość, która będzie służyła przez kilkadziesiąt następnych lat. 

Ponadto Burmistrz powiedział, że opracowywana jest dokumentacja techniczna na utworzenie 

dróg rolnych w Lutogniewicach. Ww. zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku. 

 

Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk poddała pod głosowanie projekt uchwały                         

w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie Gminy  na 2007 rok.  

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów „przeciw” i wstrzymujących”.  

 

Uchwała Nr XIV/101/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok została podjęta 

jednogłośnie / głosów „za” – 13, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji 

 



Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz zawnioskował w związku z oczekiwaniem na 

gości zaproszonych w kwestii punktu 6, tj. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie 

do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. 

w Kamiennej Górze nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu, położonych na 

terenie gminy Bogatynia, na podstawie § 36 pkt 3 ppkt 11 statutu o przerwę do czasu ich 

przybycia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk poddała pod głosowanie wniosek 

Wiceprzewodniczącego Rady Piotra Woeltza. 

„Za” przyjęciem wniosku w sprawie przerwy głosowało 13 radnych, brak głosów „przeciw”         

i głosów „wstrzymujących”.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk ogłosiła przerwę do czasu przybycia 

gości.  

  

Przerwa 

 

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk wznowiła obrady.  

 

do pkt-u 6 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru 

Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.                
w  Kamiennej Górze nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu, położonych 

na terenie gminy Bogatynia      
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji. 

 

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz powitał posłankę Panią Marzenę Machałek i Starostę 
Powiatu Zgorzeleckiego Pana Piotra Woroniaka.   

 

Posłanka Marzena Machałek powitała radnych i gości zaproszonych. Powiedziała, że jest to 

ważny moment, ponieważ podejmowana uchwała ma charakter intencyjny. Uchwała, której 

podjęcie może skutkować dalszym rozwojem Bogatyni. Posłanka rozmawiała z Prezesem 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wie, że jest wiele przesłanek i argumentów, które mówią że 

projekt włączenia terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości może 

się powieść. Niestety nic nie będzie się działo bez zaangażowania władz lokalnych, bez 

decyzji władz lokalnych. Trzeba przygotować tereny, podjąć uchwałę, że wprowadza się je do 

strefy i dalej walczyć na poziomie odpowiednich departamentów i ministerstw.                             

O poszerzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej i o planach Burmistrza prowadzone były 

rozmowy przynajmniej pół roku temu. Wtedy też posłanka Machałek  obiecywała, że się w tę 
sprawę zaangażuje, chciała być obecna w momencie podejmowania tej istotnej uchwały, by 

później móc pracować nad tym, by „ciało papierowe”, czyli uchwała stała się faktem,                      

a  Bogatynia mogła się rozwijać. Bogatynia jest w szczęśliwym położeniu, ponieważ w 

gminie  znajdują kopalnię i elektrownię, ale to nie trwa nigdy wiecznie i należy się 
zabezpieczać na różne inne sposoby. Należy pamiętać także o sprowadzeniu do Gminy 

inwestorów o innym charakterze, profilu funkcjonowania i produkcji. Posłanka podziękowała 

Burmistrzowi za zaproszenie. Na koniec powiedziała, że w dniu dzisiejszym wyjeżdża jeszcze 

do Warszawy m.in. też w sprawach Powiatu Zgorzeleckiego.  

  

Burmistrz MiG Andrzej Grzmielewicz zwrócił uwagę, że w/w projekt uchwały jest 

pierwszym krokiem w kierunku uzyskania zgody na utworzenie Specjalnej Strefy 



Ekonomicznej na terenie naszej Gminy. Projekt uchwały ma charakter intencyjny, jest 

pierwszym krokiem do rozmów na innych szczeblach. Decyzją, która praktycznie zamyka 

proces jest zgoda Rady Ministrów. Burmistrz nie ukrywa, że rozmowy i współpraca                     

z posłanką Machałek będą kontynuowane, poprosił posłankę o wstawiennictwo, aby 

wszystkie kolejne etapy doczekały się dla nas korzystnej realizacji. Burmistrz jest świadomy, 

że podczas posiedzeń komisji problemowych wynikło wiele zapytań. Radni życzyliby sobie, 

aby kwestie dotyczące strefy uszczegółowić. Działki, które są wymienione w § 1 to działki na                        

ul. Białogórskiej za stacją benzynową. Podczas „lustracji” terenów strefowych z udziałem 

osób, które podjęły się doradztwa w tej kwestii, wskazano, że są to miejsca najbardziej 

odpowiednie. Po pierwsze jest to teren jednolity, po drugie jest to teren do bezproblemowego 

uzbrojenia, po trzecie taki, który pozwala rozpocząć wszystkie prace już natychmiast. Były 

pytania dotyczące innych terenów gminnych, np. z obrębu Porajowa, Sieniawki.  Należałoby 

uprzednio pokonać trudności, do których należy po pierwsze kwestia uzbrojenie terenu; po 

drugie Gmina walczy o włączenie do strefy o charakterze wyłącznie produkcyjnym,                        

o budowaniu zakładów, których głównym zadaniem będzie organizowanie nowych miejsc 

pracy. W związku z tym należy, zdaniem Burmistrza, teren Porajowa, Sieniawki i okolic  

dalej traktować jako atrakcyjny pod względem m.in. handlowym i takim, który może być 
spieniężony, ponieważ działki w tych okolicach są atrakcyjne. Ponadto ciężko byłoby tam 

znaleźć teren jednolity. Na odcinku dwóch granic, z jednej strony na odcinku Hradek – Zittau 

praktycznie wyłączony jest ruch ciężki, co w znacznym stopniu utrudnia lokalizowanie tam 

strefy. Burmistrz uważa, że błędem byłoby lokalizowanie strefy w rejonie inwestycji, której 

na dziś nie ma tzw. drogi transgranicznej. Dopóki żadne prace się nie rozpoczęły sądzi, że nie 

byłoby w tym momencie argumentem na lokalizowanie tam strefy, jednak z pewnością 
atrakcyjność tych terenów przysporzy w przyszłości Gminie zarówno dochodów. Może być 
także wykorzystany pod kątem działalności usługowej, handlowej  i podobnej. Natomiast w 

kwestii strefy ekonomicznej brane pod uwagę są zakłady produkcyjne. Rozpatrywano tę 
sprawę także pod kątem obwodnicy Bogatyni, której budowa posuwa się w dość szybkim 

tempie. Burmistrz nie ukrywa, iż chciałby aby w przyszłości ciężki sprzęt nie przemierzał 

głównych arterii miejskich. Być może doskonałym terenem byłby obszary Zatonia, Trzcińca. 

Tam jednak pewne uwarunkowania to uniemożliwiają, w tym kwestie własnościowe. Uznano, 

że ten teren który znajduje się na ul. Białogórskiej jest najlepszy. Przedstawiona w projekcie 

uchwały powierzchnia, o włączenie której będzie się starała Gmina wynosi 17 hektarów. 

Należy się zastanowić jakie przyjąć kryteria czy np. marka, nazwa firmy czy wielkość 
inwestycji, czy liczbę miejsc pracy. Może scenariusz pozwoli na to, aby wszystkie trzy 

elementy połączyć i żeby w Bogatyni powstał zakład, przedsiębiorstwo, które spowoduje, że 

problem bezrobocia zostanie zminimalizowany. To jest główną ideą całego przedsięwzięcia. 

Burmistrz zadeklarował, że zostaną podjęte wszelkie działania w kierunku likwidacji  

bezrobocia. Dużą rolę w wyborze inwestorów odgrywać będzie kryterium, jakim jest  renoma 

firmy, aby gminie Bogatynia nie groziło niepowodzenie inwestycyjne. Podobne przypadki  

już miały miejsce w kraju. Burmistrz liczy na pomoc i będzie wielokrotnie o nią prosił.  

Burmistrzowi zależy również na tym, żeby efekty dzisiaj podjętej uchwały mogły być jak 

najszybciej odczuwane.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk przystąpiła do realizacji 6 punktu 

porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do 

obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. 

nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu położonego na terenie gmina 

Bogatynia.  

Stwierdziła, że projekt uchwały był przedmiotem obrad wielu komisji problemowych: 



- Komisja ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych na posiedzeniu w wyniku głosowania - brak 

głosów „za” i głosów „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących” nie wydała opinii do ww. 

projektu uchwały . 

 - Komisja ds. Budżetu w wyniku głosowania - brak głosów „za” i głosów „przeciw”, 4 głosy 

„wstrzymujące” nie zaopiniowała projektu w/w uchwały,  

- Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania - brak głosów „za”, brak głosów „przeciw”,                  

4 głosy „wstrzymujące” nie zaopiniowała projektu uchwały, 

- Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

na posiedzeniu w wyniku głosowania - brak głosów „za” i głosów „przeciw”, 4 głosy 

„wstrzymujące” nie wydała opinii do w/w projektu uchwały,  

- Komisja ds. Obywatelskich i Praworządności na posiedzeniu w wyniku głosowania - brak 

głosów „za” i głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące” nie wydała opinii do projektu 

uchwały.  

Wyjaśniła, że przyczyną takiego głosowania w komisjach były niekompletne informacje                   

i materiały.   

 

Radni nie zgłosili dalszych uwag do w/w projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. nieruchomości wchodzących w skład gminnego 

zasobu położonego na terenie gmina Bogatynia.  

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XIV/102/07 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru 
Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości                       
w Kamiennej Górze nieruchomości wchodzących w  skład gminnego zasobu położonych 
na terenie gminy w Bogatyni została podjęta jednogłośnie / „za” – 14 głosów, brak głosów 

„przeciw”  i głosów „wstrzymujących”/. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji 

 

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz podziękował wszystkim za tak mądrą, rozważną                         
i perspektywiczną decyzję. Kolejne etapy odbywać się będą z udziałem władz gminnych. 

Podziękował Pani poseł, że skorzystała z zaproszenia i wsparła przekonanie, że dokonywane 

są bardzo ważne rzeczy dla naszej Gminy i dla naszego Miasta.   

 

do pkt-u 7 
Zamknięcie obrad  

   
Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk w wyniku wyczerpania porządku obrad 

zamknęła XIV sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia dziękując wszystkim z przybycie.                
 

        Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 

        Elżbieta Niczyporuk 
Protokołowały: 

Dorota Cisło, praktykant 

Ewelina Jemioło podinsp. Biura Rady 
Agnieszka Cisek, insp. Biura Rady  

Bogatynia 8.08.2007r.  



 


