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

z dnia 13 września 2007 roku 
 

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

Nieobecni radni:  
 

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 9.00 do 13.30. 
 

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

Dominik Matelski   - Zastępca Burmistrza,  

Daniel Fryc   - Sekretarz Gminy, 

Bogumiła Wysocka  - Skarbnik Gminy, 

Mirosław Drozd   - Radca prawny, 

Piotr Janukowicz  - 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 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka otworzył sesję. Na podstawie listy obecności 

stwierdził quorum /w chwili otwarcia na sali obecnych było 15 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 odczytał porządek sesji. 

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów: nr XIII/07 z sesji w dniu 28 czerwca 2007 roku oraz nr XIV/07  

    z 25 lipca 2007 roku. 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za II kwartał 2007 roku. 

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy i Miasta za I półrocze 2007 roku.  

6. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 

7. Podjęcie uchwał: 

    a/ w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok /projekt nr 136/07/ 

    b/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 

        kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

        przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Bogatynia  

       /projekt nr 128/07/ 

    c/ w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

     korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych  

     w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania /projekt nr 135/07/ 



d/ w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni Nr XXXIX/351/06 z dnia 10 

października 2006 roku w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości gruntowej                

w trybie bezprzetargowym  /projekt nr 126/07/ 

e/ w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu /projekt nr 

129/07/ 

f/ o zmianie do Uchwały Nr XXXVIII/337/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia                     

1 września 2006 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  trybie 

bezprzetargowym  /projekt nr 131/07/ 

g/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 

sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Bogatyni /projekt nr 130/07/ 

h/ w sprawie określenia warunków odpłatności z pomoc przyznaną w formie posiłku /projekt 

nr 133/07/ 

j/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Dolnośląskiego na 

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Miedzianka - odbudowa koryta 

cieku” /projekt nr 132/07/ 

k/ w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo - rolnego Gminy 

Bogatynia” /projekt nr 134/07/ 

l/ w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/81/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 maja 

2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta                          

w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy  Bogatynia /projekt nr 137/07/ 

ł/ w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność Miejskiego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni  /projekt nr 122/07/ 

m/ w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Rady na  II półrocze 2007 

roku /projekt nr 127/07/ 

n/ w sprawie zmian w składzie komisji stałych /projekt nr 138/07/ 

o/ w sprawie włączenia ulicy Kazimierza Wielkiego do osiedla /projekt Nr 139/07/ 

8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 

9. Wolne wnioski. 

10. Interpelacje i zapytania. 

11.Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał radnych o uwagi do porządku. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz zawnioskował, aby na dzisiejszej sesji 

do proponowanego porządku obrad wprowadzić do punkt 7a - autopoprawkę nr 1, 2 i nr 3 
Burmistrz dodał, iż autopoprawki są istotne w punktu widzenia Gminy, a do radnych trafiały 

systematycznie w miarę organizacyjnych możliwości.  

Autopoprawka nr 1 dotyczy kilku działów, a m.in. gospodarki mieszkaniowej w tym 

gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 115 tys. złotych. Jeżeli radni wprowadzą 
ww. autopoprawkę do porządku to Skarbnik wyjaśni zasadność wprowadzenia tej zmiany. 

Dział 710 – tu chcielibyśmy, aby Rada podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania 

Miejskiego Zakładu na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych na cmentarzach. MZGK   

wcześniej wnioskował o podwyższenie opłat jeżeli chodzi o korzystanie z cmentarza 

komunalnego. Uznaliśmy, iż w interesie społecznym jest to, aby tych opłat nie podnosić. Tak 

się stało, że środków na zieleń zabrakło i w związku z tym Burmistrz wnosi, aby również i to 

uwzględnić.  
W autopoprawce jest też duża pozycja na kwotę 100 tysięcy złotych - wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych na zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwota ta 



umożliwia nam wszczęcie procedury, która pozwoli na uzyskanie ewentualnych dotacji.  

Kwotę 20 tys. proponujemy przeznaczyć na koncepcję i kosztorys rozbudowy punktu 

widokowego „Obserwator”. Działająca na tym terenie Rada Osiedlowa Nr 7 podjęła bardzo 

duże starania, aby to miejsce uczynić atrakcyjnym. Jako Gmina chcielibyśmy się w to 

włączyć, uczynić z tego terenu ciekawe miejsce spotkań. Planuje się wyodrębnić miejsce na  

duży taras widokowy, miejsce na grill, na ognisko, miejsce na rozgrywki szachowe.  

Następną kwotę w autopoprawce proponuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji 

modernizacji stadionu przy ulicy Sportowej w Bogatyni. Burmistrz Stachyra wielokrotnie 

informował, że stadion na ulicy Sportowej nie zawsze spełnia funkcje związane                      

z krzewieniem kultury fizycznej. Oczywiście w roku 2008 postaramy się zaproponować 
radnym wniesienie dużych środków na modernizację stadionu. Natomiast kwota ta uruchamia 

proces ewentualnych dotacji, które są możliwe. Na terenie stadionu należy wykonać wiele 

prac m.in. odwodnienie w okolicy budynku, naprawa ławek, wykonanie ogrodzenia                            

i zabezpieczenie całego terenu.  

Kwota 97 tys zł to zmiana dotycząca pomocy społecznej na dodatki mieszkaniowe.   

Autopoprawka nr 2 dotyczy bezpieczeństwa publicznego - środki na zwiększoną liczbę 
patroli policji na terenie miasta i gminy Bogatynia. Burmistrz wyjaśnił, że przekazywanie 

środków gminnych na wspieranie Policji wymaga bardzo długiej, czasami skomplikowanej 

procedury. To jest druga transza środków na tzw. „patrole płatne”.  

W dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowaliśmy środki w wysokości 25 tys 

zł. na stypendia dla uczniów. 

Autopoprawka nr 3  zawiera zwiększenie wielkości nakładów w 2008 roku o kwotę 95 tys zł 

na zadaniu „Odbudowa dróg rolniczych w miejscowościach Działoszyn, Krzewina i Jasna 

Góra”. Burmistrz zwróci się do radnych o przychylność a dotyczy to drogi rolniczej w Jasnej 

Górze. Okazuje się, że jedyna oferta, którą złożono w ramach zamówienia publicznego 

przekracza naszą specyfikację i w związku z tym budzi pewne kontrowersje. Wydział 

Inwestycji prowadzi bieżące negocjacje i jest szansa, że my w tym roku przeznaczymy tylko 

te środki, które zaplanowaliśmy. Natomiast w 2008 roku uzupełnimy ten niedobór wynikający 

z tej jedynej oferty. Istotnym argumentem, który przemawia za tym, że to zadanie należy 

zrobić jest fakt, że mamy przewidziany duży grant, dużą pomoc Sejmiku i nie przyjęcie tego 

spowoduje, że tak jak gdybyśmy się tych pieniędzy na własne życzenie pozbawili.  

 

Burmistrz zgłosił również drugi wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały dot. utworzenia obwodów do głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo       

i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni. Wniosek uważa za zasadny ponieważ wyznaczono 

już termin wyborów. Proponuje projekt wprowadzić jako jeden z ostatnich punktów                         

w porządku dzisiejszych obrad. Wyjaśnień do projektu udzieli Sekretarz Gminy . 

Burmistrz zwrócił się także do radnych o wyrażenie opinii nt. propozycji barw flagi 

bogatyńskiej. Przypomniał, iż gmina Bogatynia posiada herb, natomiast nie posiada flagi. 

Swoją opinię radny wyraził w postaci postawienia krzyżyka przy jednej z 6 propozycji 

przygotowanej przez grafika.  

 
Przewodniczący poddał pod głosowanie dwa wnioski Burmistrza MiG Bogatynia:  
 

1. Wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 7a trzech 
autopoprawek do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy 

na 2007 rok /projekt nr 136/07/ 

Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania – jednogłośnie /15 głosów „za”, 
brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/ przyjęła ww. zmianę do porządku.  



 

2. Wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 7p projektu 

uchwały w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wojewódzkim Szpitalu dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej /projekt Nr 142/07/ . 

Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania – jednogłośnie /15 głosów „za”, 
brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/ przyjęła ww. zmianę do porządku.  
Pismo – wniosek Burmistrza /BB.0065-5/870/07 z dnia 12.09.2007 roku/ dot. wprowadzenia 

zmian do porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.  

 

Radni nie zgłosili innych uwag do proponowanego porządku obrad. 

 
Porządek po zmianach: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów: nr XIII/07 z sesji w dniu 28 czerwca 2007 roku oraz                     

nr XIV/07 z 25 lipca 2007 roku. 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za II kwartał 2007 roku. 

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy i Miasta za I półrocze 2007 roku.  

6. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 

7. Podjęcie uchwał: 

a. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok /projekt                    

nr 136/07/ wraz z autopoprawkami: Nr 1, Nr 2, Nr 3. 

b. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia           

z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie 

miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 128/07/ 

c. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów 

świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich 

przyznawania /projekt nr 135/07/ 

d. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni                                

Nr XXXIX/351/06 z dnia 10 października 2006 roku w sprawie zawarcia 

umowy użyczenia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym  

/projekt nr 126/07/ 

e. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 

/projekt nr 129/07/ 

f. o zmianie do Uchwały Nr XXXVIII/337/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia    

z dnia 1 września 2006 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej  trybie bezprzetargowym  /projekt nr 131/07/ 

g. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia          

z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej 

dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni /projekt                    

nr 130/07/ 

h. w sprawie określenia warunków odpłatności z pomoc przyznaną w formie 

posiłku /projekt nr 133/07/ 



i. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Miedzianka- odbudowa koryta cieku” /projekt nr 132/07/ 

j. w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego Gminy 

Bogatynia” /projekt nr 134/07/ 

k. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/81/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia              

z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/347/2002 

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta                

i Gminy  Bogatynia /projekt nr 137/07/ 

l. w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni  /projekt nr 122/07/ 

m. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Rady                         

na  II półrocze 2007 roku /projekt nr 127/07/ 

n. w sprawie zmian w składzie komisji stałych /projekt nr 138/07/ 

o. w sprawie włączenia ulicy Kazimierza Wielkiego do osiedla /projekt                    

Nr 139/07/ 

p. w sprawie utworzenia obwodów  w głosowaniu w Wojewódzkim Szpitalu dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym 

samodzielnego Publicznego Zespołu opieki zdrowotnej w Bogatynia dla 

przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 

9. Wolne wnioski. 

10. Interpelacje i zapytania. 

11. Zamknięcie obrad. 
do pkt-u 3 

Przyjęcie protokołów:  
nr XIII/07 z sesji w dniu 28 czerwca 2007 roku  

oraz nr XIV/07 z 25 lipca 2007 roku 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły były i są do wglądu w Biurze Rady. 

Radni nie wnieśli uwag do ww. protokołów.  

 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania: 

• „za” - 15, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących” - jednogłośnie, bez 

uwag przyjęła protokół nr XIII/07 z sesji z dnia 28 czerwca 2007 roku. 

• „za” - 15, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących” - jednogłośnie, bez 

uwag przyjęła protokół nr XIV/07 z sesji z dnia 25 lipca 2007 roku. 

 

do pkt-u 4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za II kwartał 2007 roku 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do sprawozdania z działalności 

Burmistrza Miasta i Gminy za II kwartał 2007 roku.  

Wobec braku uwag i zapytań radnych Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania jednogłośnie /15 głosów „za”, 
przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/, bez uwag przyjęła 
sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za II kwartał 2007 roku. 



Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za II kwartał 2007 roku stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu sesji 

 
do pkt-u 5 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy i Miasta za I półrocze 2007 roku 
 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do sprawozdania z realizacji uchwał Rady 

Gminy i Miasta za I półrocze 2007 roku.  

Wobec braku uwag i zapytań radnych Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /15 głosów „za”, brak głosów 
„przeciw” i głosów „wstrzymujących”/ jednogłośnie, bez uwag przyjęła sprawozdanie               
z realizacji uchwał Rady Gminy i Miasta za I półrocze 2007 roku. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy i Miasta za I półrocze 2007 roku stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu sesji 

 
do pkt-u 6  

Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych 
 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał obecnych na sali przewodniczących 

jednostek pomocniczych czy chcą zabrać głos? 

Nie zgłoszono. 

do pkt-u 7  
Podjęcie uchwał 

 
7a – Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 
wraz autopoprawką nr 1, nr 2 i nr 3.  
Projekt uchwały nr 136/07 stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji. 

Autopoprawka nr 1 /140/07/ stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji. 

Autopoprawka nr 2 /141/07/ stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji. 

Autopoprawka nr 3 /143/07/ stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o omówienie projektu zmian budżetu Gminy 

na 2007 rok wraz z autopoprawkami. 

Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka wyjaśniła, iż w przedłożonym projekcie uchwały 

przeznacza się środki budżetowe na następujące zadania:  

- 350 000,00 zł - objęcie akcji w spółce komunalnej wodociągi – środki te będą przeznaczone              

w wysokości 210 000,00 zł na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Chopina i 25 -

Lecia PRL oraz 140 000,00 zł na modernizację zasilania energetycznego stacji uzdatniania 

wody, 

- 120 000,00 zł - zwiększenie dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej               

w związku z tym, że w dalszej części obrad radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 

podwyższenia stawki dopłat do jednego metra powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.  

Skarbnik poinformowała także radnych, iż w chwili obecnej trwają prace związane                         

z przekształceniem zakładu budżetowego, które nastąpi z końcem roku 2007. Zwiększenie 

dotacji wiąże się z tym, że zaległości czynszowe są już w tej chwili bardzo duże.                  

1 300 000,00 zł to kwota jaką lokatorzy nie wnoszą należnych zakładowi opłat z tytułu 

czynszu. Zakład ma również poważne problemy płatnicze – ponad 1 000 000,00 zł 

zobowiązań wymagalnych. Stąd to podwyższenie dotacji jest bardzo uzasadnione, 



- kwota 5 400,00 zł zostanie przeznaczona na zakup klimatyzatora do pomieszczenia 

serwerowni, 

- 33 000,00 zł - na remonty bieżące w Szkołach Podstawowych: w Szkole nr 1 w Bogatyni,                  

w Szkole w Opolnie Zdrój i w Działoszynie,  

- 25 tysięcy na modernizację i rozbudowę sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 3, 

już w tej chwili w Zespole Szkół, 

- 65 tysięcy dla Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdrój na wykonanie nawierzchni bieżni                

i rozbiegu do skoczni w dal, 

- 7 tysięcy na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 5, 

- 30 tysięcy - remont pomieszczeń i usunięcie zaleceń Sanepidu w Zespole Szkół 

Energetycznych, 

- 5 tysięcy na opracowanie dokumentacji na modernizację sali sportowej w Zespole Szkół 

Ekonomicznych i Energetycznych, 

- 30 tysięcy - dotacja dla SP ZOZ-u w Bogatyni na zakup wyposażenia i kanalizacji sanitarnej 

przy Przychodni Rejonowej przy ulicy Fabrycznej, 

- 7 tysięcy /na wniosek OPS-u / – środki na zakup licencji i programu Lex, 

- 750 tysięcy - objęcie akcji w wodociągach. Środki te zostaną przeznaczone na zakup 

pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji, 

- 100 tysięcy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy na podstawie wniosków                  

o kolejne koszenia, 

- 151 tysięcy na budowę oświetlenia drogowego w Porajowie – II etap, 

- 60 tysięcy to dotacja dla BOK na dofinansowanie imprez kulturalnych oraz na zakup 

wyposażenia, 

- 30 tysięcy to dotacja dla Biblioteki Publicznej w Bogatyni na działalność bieżącą, 
- 29 832,00 zł na opracowanie programu ochrony zabytków dla miasta i gminy Bogatynia, 

- 10 tysięcy to środki przeznaczone dla OSiR-u na imprezy sportowe. 

 

- Kwota 115 tysięcy to zwiększenie dochodów, w związku z tym, że zostały kolejne działki 

przeznaczone do zbycia. Stąd właśnie taki ostrożny szacunek tych dochodów. 

Środki, które przeznaczamy na realizację tych wszystkich wydatków pochodzą ze 

zwiększenia dochodów, a następnie ze zmniejszenia wydatków, które w tym roku nie zostaną 
zrealizowane. To są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi i stypendiami dla 

uczniów. Zabezpieczono też znaczne środki na pomoc, ale okazało się, że część mieszkańców 

jednak w tym roku podjęła pracę i te wydatki na pomoc społeczną będą w tym roku nieco 

niższe i stąd właśnie zaistniała możliwość przesunięcia ich na inne zadania. Jeżeli chodzi                   

o przesunięcia wydatków zadań inwestycyjnych to najczęściej po przetargu okazuje się, że ta 

wartość określona w ofercie jest nieco niższa i te dodatkowe środki też możemy przeznaczyć 
na inne zadania.  

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Andrzejowi Lipko.  

Radny Andrzej Lipko stwierdził, że w dziale 851 rozdział 85121 § 6220 zwiększa się 
wydatki budżetowe na ogólną kwotę 30 tysięcy – dotacja do SP ZOZ Bogatynia na zakup 

wyposażenia i kanalizację sanitarną dot. Przychodni Rejonowej przy ulicy Fabrycznej. Radny 

przypomniał, iż na poprzedniej sesji już dofinansowywaliśmy ulicę Fabryczną                                   
w kwocie 30 tysięcy złotych na „domodernizowanie” kanalizacji żeliwnej w piwnicach/                 

w kosztorysie nie ujęto. Radny zapytał /bo przeczytał w innych dokumentach/, czy te 30 

tysięcy ma być przeznaczone na dokończenie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz na 

wykonanie drzwi przejściowych w ścianie z jednego pomieszczenia do drugiego.  Stwierdził, 

że po remoncie robimy następny remont i dlatego chciałby, aby ktoś się do tego 

ustosunkował.  



 
Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie zastępcę Burmistrza Dominika Matelskiego. 

 
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski stwierdził, że ogrom prac na ulicy Fabrycznej jest 

bardzo duży. W związku z tym, że dokumentacja była wykonywana w poprzedniej kadencji 

pewne rzeczy nie zostały uwzględnione, pewne prace są niesprecyzowane. Chcielibyśmy ten 

remont wykonać w taki sposób, aby na długo służył mieszkańcom i by nie powracać do 

tematu przez następne lata. Dodał, że chodniki na ulicy Fabrycznej są w opłakanym stanie.  

Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. I niestety to także nie zostało uwzględnione                          

w projektach. Burmistrz zapewnił, że to ostatnia z poprawek jeżeli chodzi o ulicę Fabryczną. 
Prace się mają ku końcowi. Zostanie tam jeszcze położona kostka brukowa, obecnie są tam 

stare płyty betonowe, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym podjazd, a pacjentom 

bezpieczne dojście do przychodni.   

 

Radny Andrzej Lipko poprosił o wyjaśnienie zwiększenia środków 151 000,00 zł na 

zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego w Porajowie – II etap”. Na jakim to jest etapie? 

Kiedy to będzie skończone?  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz odniósł się do pierwszego pytania 

radnego. Stwierdził, iż po wielokrotnych naradach w Wydziale Inwestycji doszli do 

wspólnego wniosku, że zadanie dotyczące przychodni zdrowia na ulicy Fabrycznej 

uwzględniało praktycznie sam tylko budynek po najniższych kosztach.  Przykładem jest 

instalacja elektryczna na której zaślepienie Burmistrz nie wyraził zgody, / a która jest w stanie 

„agonalnym”/ z tego względu, że jeżeli kuje się ściany i robi się pewne rzeczy, to należy 

uwzględniać wszystko.   

Jeśli chodzi o wyjaśnienie drugiego zapytania radnego, to Burmistrz zwrócił uwagę by nie 

mylić II etapu oświetlenia Porajowa z tzw. też II etapem wykonania kanalizacji deszczowej                     

i odtworzenia nawierzchni. Rzeczywiście to zadanie troszeczkę się opóźnia, a wynika to 

przede wszystkim z faktu, że dwa /mówi w tej chwili o kanalizacji i o nawierzchniach/ 

zamówienia niestety nie doszły do skutku. Ci, którzy złożyli oferty nie spełnili wymagań, 
które postawił Urząd. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie, jest to kontynuacja zadania 

poprzedniego. Burmistrz nie wyobraża sobie by część wsi była oświetlona a cześć 
nieoświetlona. Poprosił Naczelnika Wydziału Inwestycji Czesława Brożynę o kilka słów 

tytułem bardzo fachowych informacji w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu naczelnikowi IZF Czesławowi Brożynie. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji Czesław Brożyna wyjaśnił, że kwota 30 tysięcy złotych to 

nie jest zwiększenie zadania inwestycyjnego jako takiego u nas w budżecie, tylko to jest 

dotacja dla ZLO. 20 tys zł tej dotacji jest przeznaczone na wyposażenie tj. szafki, szafki ze 

zlewozmywakami, szafki wiszące, a tylko 10 tysięcy złotych to jest wniosek Zakładu 

Lecznictwa Otwartego na zmianę poziomu kanalizacji sanitarnej w piwnicy  tej części, która 

nie była ujęta w projekcie.  

Jeżeli chodzi o oświetlenie w Porajowie to zakończyliśmy w tym roku I etap tj. oświetlenie  

ulicy Poniatowskiego do samej góry i cała lewa część. W tej chwili chcemy przystąpić do 

tzw. etapu II, czyli od ulicy Poniatowskiego na prawo bez osiedla Piastowskiego, które jest 

jak gdyby w oddzielnym opracowaniu. W budżecie na ten cel zabezpieczono około 300 

tysięcy złotych. Po przeszacowaniu kosztorysów inwestorskich, a przeszacowania związane 

są ze wzrostem cen materiałów /a miedzi szczególnie/ w tym półroczu i robocizny w tej 

chwili wnioskujemy do Wysokiej Rady o dołożenie środków finansowych, /które wynikają                          



z przeszacowania kosztorysu inwestorskiego/, by rozpocząć procedurę przetargową na II 

część oświetlenia. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu. 

Radny Tadeusz Okorski wyjaśnił radnemu Andrzejowi Lipko, że inwestycje w Porajowie 

były przewidywane na papierze. Realizacja inwestycji i poszczególnych jej etapów po prostu 

opóźniały się. Były przepisywane i przekładane z roku na rok. Naczelnik wydziału Inwestycji 

Czesław Brożyna uściślił sprawę. Drugi etap to jeszcze nie koniec oświetlenia Porajowa. 

Czeka nas jeszcze III etap - osiedle Piastowskie. Pan Burmistrz mówił o kanalizacji 

poburzowej, deszczowej, a tam jest jeszcze sanitarna i to musi być oddzielenie. To się 
wykonuje również jako zaległą inwestycję sprzed lat, ale tylko na obszarze osiedla 

Piastowskiego. I tu radny chciałby o tym głośno powiedzieć – to tylko Osiedle Piastowskie, to 

jest 1/4 – 1/5 części całej miejscowości. Radny zapytał gdzie i kiedy reszta? Do dzisiaj 

Porajów, część Porajowa ma suche szamba. My jesteśmy przedmieściem Zittau więc tutaj 

również trzeba pomyśleć o tym i przyspieszyć to. (….). Radny zapytał - czy to zostanie tylko 

na papierze i przełożone? Kiedy dalsza część inwestycji? 

 

Zastępca Burmistrza Dominik Matelski odpowiadając radnemu stwierdził, iż każde osiedle 

jest dla nas równie ważne jak i w Bogatyni tak i w Porajowie, jak i w innych miejscowościach 

czy wioskach na terenie gminy. Jednak nie można tego realizować w jednym czasie i dlatego 

został utworzony wieloletni plan inwestycyjny w gminie, który na przyszłej sesji będzie 

szczegółowo omawiany. Niestety nie da się pieniążków wyasygnować w jednym roku na 

wszystko. To zostało sukcesywnie podzielone jak i Markocice tak i Porajów, każda 

miejscowość, czy każde osiedle, czy każda wieś w przyszłym roku zostanie ujęta tylko nie            

w pełnym zakresie. W jednym roku nie odbudujemy ani gminy ani miasta – to jest proces 

długotrwały, wieloletni służący temu, żeby wszystko zostało odpowiednio wypracowane i 

odpowiednie nakłady na to zostały wyłożone. Burmistrz podkreślił, że wszystko należy 

rozłożyć w czasie  – nic nagle.  

 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka ogłosił 5-cio minutową przerwę. 
Po przerwie Przewodniczący Rady stwierdził quorum /na sali znajdowało się 12 radnych/, 

zapytał radnych czy są pytania do projektu uchwały i do autopoprawek. 

Radni nie zgłosili uwag.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno: 

• autopoprawkę nr 1 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów „za” - 13, brak głosów 

„przeciw” i głosów „wstrzymujących”/ jednogłośnie, bez uwag przyjęła autopoprawkę nr 1. 

• autopoprawkę nr 2. 

Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów „za” - 13, brak głosów 

„przeciw” i głosów „wstrzymujących”/ jednogłośnie, bez uwag przyjęła autopoprawkę nr 2. 

• autopoprawkę nr 3. 

Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów „za” - 13, brak głosów 

„przeciw” i głosów „wstrzymujących”/ jednogłośnie, bez uwag przyjęła autopoprawkę nr 3. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok /projekt nr 136/07/ wraz                              

z autopoprawkami: nr 1, nr 2, nr 3. 

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

„wstrzymujących”.   

 



Uchwała Nr XV/103/07 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok 
podjęta została jednogłośnie /głosów „za” - 14, brak głosów „przeciw” i głosów 

„wstrzymujących”/ 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji. 

 

do pkt-u 7-b  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/04 Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta                 
i gminy Bogatynia.  
Projekt uchwały nr 128/07 stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji. 

 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka stwierdził, iż projekt był przedmiotem obrad Komisji 

ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, która w wyniku głosowania – jednogłośnie, 

pozytywnie bez uwag zaopiniowała projekt uchwały.  

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

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

„wstrzymujących” 

 

Uchwała Nr XV/104/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/04 Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta                 
i gminy Bogatynia podjęta została jednogłośnie /głosów „za” - 14, brak głosów „przeciw”              

i głosów „wstrzymujących”/ 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu sesji. 

 
do pkt-u 7-c  
Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń 
przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania. 
Projekt uchwały nr 135/07 stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji . 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka stwierdził, że projekt uchwały był przedmiotem 

obrad: 

� Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, która w wyniku głosowania 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt, 

� Komisji ds. Budżetu, która w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

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

„wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XV/105/07 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów 
świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich 
przyznawania podjęta została jednogłośnie /głosów „za” - 14, brak głosów „przeciw”              

i głosów „wstrzymujących”/ 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji. 



 

do pkt-u 7-d 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni                    
Nr XXXIX/351/06 z dnia 10 października 2006 roku w sprawie zawarcia umowy 
użyczenia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.  
Projekt uchwały nr 126/07 stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji . 

 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka stwierdził, że projekt uchwały był przedmiotem 

obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, która w wyniku głosowania /większością głosów „za”/ pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

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

„wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XV/106/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni              
Nr XXXIX/351/06 z dnia 10 października 2006 roku w sprawie zawarcia umowy 
użyczenia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym podjęta została 

jednogłośnie /głosów „za” - 14, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji. 

 
do pkt-u 7-e  
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze 
przetargu. 
Projekt uchwały nr 129/07 stanowi załącznik nr 18 do protokołu sesji . 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem 

obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, która w wyniku głosowania jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

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

„wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XV/107/07 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości                            
w drodze przetargu podjęta została jednogłośnie /głosów „za” - 14, brak głosów „przeciw”                 

i głosów „wstrzymujących”/. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji. 

 

do pkt-u 7-f  
Podjęcie uchwały o zmianie do Uchwały Nr XXXVIII/337/06 Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia z dnia 1 września 2006 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej  trybie bezprzetargowym. 
Projekt uchwały nr 131/07 stanowi załącznik nr 20 do protokołu sesji. 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem 

obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony 



Środowiska, która w wyniku głosowania /większością głosów „za”/ pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały, 

a następnie oddał głos radnemu Andrzejowi Lipko. 

Radny Andrzej Lipko stwierdził że rok temu ta działka o powierzchni 1838 m została 

wydzierżawiona pod pawilon handlowy dla Pana Janusza Piestrzyńskiego. Radny zapytuje co 

się takiego stało, że pan Janusz Piestrzyński chce zrezygnować z części działki – tylko chce 

130 m pod sklep i 430 m pod parking?  

 
Burmistrz MiG Andrzej Grzmielewicz wyjaśnił, iż ten projekt uchwały powstał na wniosek 

zainteresowanego. Działka, która została wydzierżawiona, a zgodę na to dała poprzednia 

Rada – to jest działka duża, obszerna. W międzyczasie zakwalifikowaliśmy tą działkę tak 

samo jak każdą inną, w związku z tym pojawiła się duża odpłatność. Zainteresowany Pan 

zgłosił się z wnioskiem, aby tą działkę ograniczyć. W tym momencie część tej działki 

przechodzi we władanie Gminy – na jego wniosek. Burmistrz uważa, że jest to zasadne z tego 

względu, że Gmina nie ponosi żadnych strat finansowych, natomiast obszar na którym będzie 

gospodarował i na który wyraziła zgodę Rada będzie mniejszy. Informacji na temat taryf 

dotyczących odpłatności udzieli naczelnik BH Lucyna Pędrak. 

 

Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Lucyna Pędrak wyjaśniła, iż pan 

Piestrzyński zgodnie z tą pierwszą umową miał wydzierżawione 1838 m2. 1238 m było 

przeznaczone na tereny zielone, gdzie ta stawka była bardzo niska - kwota około 100 złotych 

tylko za te tereny zielone. 600 m były objęte stawką na cele usługowe - handlowe - 4 złote. 

Ogólna kwota dzierżawy jaką pan Piestrzyński płacił każdego miesiąca wynosiła 2 637,00 

złotych. Później ujednoliciliśmy tą stawkę i zrezygnowaliśmy z terenów zielonych. Zgodnie z 

planem cała ta działka była objęta jako tereny usługowo - handlowe. W związku z tym ta 

stawka podskoczyła do 4,88 złotych brutto, co dało kwotę ponad 8969,00 złotych. 

Wystosowaliśmy aneks do pana Piestrzyńskiego na tą kwotę, na co pan Piestrzyński 

wystosował pismo o zmniejszenie powierzchni swojej działki. Stąd projekt uchwały na 

wniosek pana Piestrzyńskiego. Naczelnik dodała, że ten teren Gmina może wykorzystać  tak, 

by przynosił on dochody dla Gminy. 

 
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. Dodał, iż projekt tej uchwały wzbudził 

wiele kontrowersji jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Po przerwie zaprasza do dalszej 

dyskusji.  

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady, stwierdził quorum. Na sali znajdowało 

się 15 radnych. Zapytał radnych czy chcą wnieść jakieś uwagi do omawianego projektu 

uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, brak głosów „przeciw”, 1 głos 

„wstrzymujący”. 

 

Uchwała Nr XV/108/07 o zmianie do Uchwały Nr XXXVIII/337/06 Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia z dnia 1 września 2006 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej  trybie bezprzetargowym podjęta została większością głosów               

/„za” - 14, brak głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym”/. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu sesji. 

 



do pkt-u 7-g 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. 
Projekt uchwały nr 130/07 stanowi załącznik nr 22 do protokołu sesji. 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem 

obrad: 

� Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, która w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

� oraz Komisji ds. Budżetu, która w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił panią Naczelnik Ewę Szczepkowską o wyjaśnienia do 

projektu uchwały. 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych Ewa Szczepkowska 
stwierdziła, że Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej nie jest w stanie utrzymać się                       
z obecnie obowiązującej stawki dotacji przedmiotowej, ponieważ zasadniczy wpływ na 

zwiększenie tej stawki wywierają dochody, których zakład budżetowy nie uzyskuje                          

z należności czynszowych i ostatnio ze zwiększonych stawek, które musi płacić dla wspólnot 

mieszkaniowych. To jest zasadnicza przyczyna propozycji zwyżki tej stawki. Komisja ds. 

Budżetu otrzymała dodatkowe informacje na temat zaległości czynszowych lokatorów – 

bilans zakładu - z których jednoznacznie wynika, że zaległości czynszowe narastają                        
z miesiąca na miesiąc. Rokrocznie z tego tytułu są generowane długi przez zakład budżetowy. 

To jest problem nie tylko w naszej Gminie, ale również w całym kraju. Mamy grupę około 

600 rodzin, która właściwie notorycznie nie płaci za mieszkania. Oczywiście prowadzone są 
postępowania sądowe, komornicze. Naczelnik przypomniała, że Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej najpierw musi zapłacić, żeby coś odzyskać. Największy problem jest w okresie 

zimowym kiedy to zakład budżetowy musi regulować należności za media – szczególnie 

centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda, a rodziny z uwagi na wyższe opłaty nie są            
w stanie tego regulować. Bardzo dobrze to widać w tym materiale, który dotyczy zaległości 

czynszowych czyli w okresach letnich – czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień kiedy tam jest 

pewna nadpłata należności czynszowych nad obciążeniami. To się bierze stąd, że te rodziny, 

które w jakiś tam sposób starają się na bieżąco regulować zaległe należności za okres zimowy  

płacą je i stąd te salda są takie, a nie inne. Generalnie za około 600 rodzin od 2001 roku 

Gmina zapłaciła około 3 mln 600 tysięcy złotych tytułem spłaty zaległych należności 

czynszowych. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że jest przeprowadzane postępowanie 

sądowe, komornicze. Nakaz zapłaty z Sądu idzie do komornika, komornik bada sytuację 
rodziny i okazuje się, że rodzina nie ma z czego regulować i w tym momencie wydaje 

postanowienie o umorzeniu postępowania. W związku z tym Burmistrz nie mając żadnych 

możliwości musi po prostu tą należność zapłacić. Zaległości narastają i nic nie wskazuje na 

to, że będzie tych zaległości mniej. One utrzymują się oprócz tych miesięcy letnich na mniej 

więcej jednakowym poziomie, ale niestety są te długi generowane. W tej chwili albo zostanie 

podniesiona ta stawka dotacji przedmiotowej tytułem wyrównania tych niedopłat 

lokatorskich, albo zakład budżetowy będzie po prostu generował coraz wyższe straty. Na 

dzień dzisiejszy stawka dotacji przedmiotowej wynosi 2,8 zł. 40 groszy z tej stawki dotacji 

przeznaczone jest właśnie do umorzenia zaległości czynszowych. 40 groszy w skali miesiąca 

przy tej ilości metrów administrowanych daje to około 30 tysięcy miesięcznie. W skali roku 

około 350 tysięcy miesięcznie, a zaległości rocznie w poprzednich latach wynosiły                          

w wysokości około 600 tysięcy rocznie. 



 

Przewodniczący Rady poprosił panią Naczelnik o przybliżenie idei przekształcenia zakładu 

budżetowego, która wynika z projektu i czy zdaniem pani Naczelnik będzie to mniej 

kosztochłonne dla Gminy. 

Naczelnik Wydziału RS Ewa Szczepkowska wyjaśniła , iż w tej chwili jest przygotowany 

projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę. Oczywiście 

będzie to przede wszystkim wynikało z obowiązujących przepisów – ustawy o finansach 

publicznych. W opracowaniu jest także statut tego zakładu, który będzie konsultowany                     

z jednostką oraz z panią Skarbnik. Założenia organizacyjne które otrzymała z jednostki czyli 

z zakładu budżetowego pozwolą na wprowadzenie określonych zapisów w projekcie statutu. 

Z założeń tych wynika, że oszczędności jako takie będą. Na dzień dzisiejszy nie chciałaby                 

o tym tak szczegółowo mówić, ponieważ jest na etapie rozwiązywania określonych 

problemów formalno – prawnych. Z własnego doświadczenia zawodowego odnośnie 

funkcjonowania zakładu budżetowego, jednostki budżetowej czy spółki może powiedzieć, że 

Gmina nie będzie dokładała więcej pieniędzy z tego tytułu. Te pieniążki, które gdzieś tam 

funkcjonują w budżecie w różnych działach, rozdziałach i są przekazywane w różnych 

formach obecnie dla zakładu budżetowego one będą zgromadzone w jednym dziale                           

i rozdziale. Naczelnik uważa, że powinniśmy uporządkować sprawy związane z zawieraniem 

umów o media z lokatorami, z właścicielami lokali mieszkalnych. Na dzień dzisiejszy część 
tych spraw jest już uporządkowanych, ale największy problem to jest problem tych mieszkań, 
które są w administrowaniu zakładu, ponieważ zakład budżetowy jest tak jakby pośrednikiem                          

w dostawie mediów i za to ponosi dość duże koszty i musi rekompensować to, czego nie 

zapłacą najemcy, czy lokatorzy mieszkań.  
 
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu. 

Radny Tadeusz Okorski powiedział, iż chciałby skoncentrować się na aspekcie społecznym, 

społeczno - bytowym konkretnie lokatorów – mieszkańców mieszkań komunalnych. Komisja 

Obywatelska na wniosek mieszkańców budynków ulicy Armii Czerwonej 11, 1 Maja, 

Nadrzeczna 32 – zajęła się  sprawą w konkretny sposób – otóż desygnowała jego i radną  
Katarzynę Piestrzyńską - Fudali do przeprowadzenia na miejscu wizji lokalnej. Z wizji 

sporządzono notatkę służbową w której stwierdzono jednoznacznie, że warunki 

mieszkaniowe w trzech kontrolowanych budynkach są tragiczne. Istnieje konieczność 
natychmiastowego remontu tych budynków, ponieważ stan techniczny grozi życiu                             

i bezpieczeństwu tych mieszkańców. Zgodnie z opinią dyrektora MZGK pana Hałasa, 

wszystkie budynki jako priorytetowe należy bez zbędnej zwłoki wyremontować zapewniając 

mieszkańcom odpowiednie warunki mieszkaniowe. W związku z powyższym radny poprosi 

dyrektora o wyjaśnienie – kiedy i w jakim zakresie rozpoczną się prace remontowe                            

w budynkach Armii Czerwonej 11,  1 Maja, Nadrzeczna 32?  

Radny dodał, że popiera projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady poinformował radnego, iż w punkcie „Wolne wnioski” dyrektor 

będzie mógł udzielić odpowiedzi.  

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Piotrowi Nosal. 

Radny Piotr Nosal zapytał panią Naczelnik - jak są rozpatrywane wnioski tych rodzin                      

w ilości około 600 jeżeli chodzi o dodatki mieszkaniowe? Czy oni otrzymują takie dodatki 

pomimo tych zaległości, czy może są pomijani przy tych dodatkach.  

Naczelnik RS Ewa Szczepkowska wyjaśniła, że dodatki mieszkaniowe są przyznawane po 

raz pierwszy niezależnie od tego czy osoba posiada zaległości czynszowe, czy nie. Przy 

pierwszym wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w ogóle nie jest rozpatrywana 

zaległość. Tak wygląda sytuacja – część z tych osób otrzymuje dodatki mieszkaniowe, 



ponieważ wykaz też takie informacje zawiera. Natomiast później problem dodatku 

mieszkaniowego to jest problem, który musi pilnować najemca mieszkania. Jeżeli otrzymuje 

decyzją dodatek mieszkaniowy i w pewnym momencie okazuje się, że nie uregulował za dwa 

pełne okresy płatności swojej należności – tej, która jest nałożona decyzją do zapłaty – 

wówczas niestety Burmistrz ma obowiązek wstrzymania takiego dodatku mieszkaniowego                

i jeżeli strona tą zaległość ureguluje, ale tylko tą wynikającą z niedopłaty z decyzji, wówczas 

ten dodatek jest odwieszany i wyrównanie jest za ten okres, za który strona nie płaciła. Gorzej 

jest gdy osoba niestety nie ureguluje i później zaczyna się historia związana z niepłaceniem za 

lokal. Staramy się takim osobom też pomagać w ten sposób, że dyrektor Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej podpisuje z tymi osobami ugody i jeżeli strona przejawia wolę 
uregulowania i zapłaci np. pierwszą ratę i spłaci to w ratach - też taką sytuację uwzględniamy 

i wcześniej Burmistrz przyznaje dodatek mieszkaniowy. Naczelnik podkreśliła, że to nie jest 

do końca taka sprawa czysta pod względem formalno - prawnym, ale w niektórych 

przypadkach jest to wręcz konieczne, żeby nie doprowadzić do tego, by rodzina wpadła 

właśnie w ten taki wir długów, z których później niestety nie może wyjść. Takie sytuacje też 
są i staramy się tym ludziom pomagać. Kilka takich osób w miesiącu trafia do nas. Naczelnik  

zapewniła, iż że swej strony robi wszystko, żeby takim ludziom pomóc, bo jakbyśmy na to 

popatrzyli to raz, że tym osobom rosną zaległości, których nie są w stanie uregulować już bez 

pomocy Gminy chociażby w formie rozłożenia tej zaległości powstałej w okresie 

obowiązywania decyzji, ale i z drugiej strony to są dochody, które uciekają od zakładu 

budżetowego bo przynajmniej wpływa tam część środków, które zakład budżetowy ma 

tytułem należności czynszowej.  

 

Wobec braku kolejnych zapytań radnych Przewodniczący Rady poddał wyżej omawiany 

projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XV/109/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni podjęta 

została jednogłośnie /„za” - 15, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu sesji. 

 

do pkt-u 7-h 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną        
w formie posiłku 
Projekt uchwały nr 133/07 stanowi załącznik nr 24 do protokołu sesji. 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XV/110/07 w sprawie określenia warunków odpłatności z pomoc przyznaną 
w formie posiłku podjęta została jednogłośnie /„za” - 15, brak głosów „przeciw” i głosów 

„wstrzymujących”/. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu sesji. 



 

do pkt-u 7-i 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Miedzianka 
- odbudowa koryta cieku”. 
Projekt uchwały nr 132/07 stanowi załącznik nr 26 do protokołu sesji. 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka stwierdził, że projekt uchwały był przedmiotem 

obrad: 

� Komisji ds. Budżetu, która w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

� oraz Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, która w wyniku głosowania także pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady przekazał głos zastępcy Burmistrza Dominikowi Matelskiemu. 

Zastępca Burmistrza Dominik Matelski wyjaśnił, że Zarząd Melioracji i Urządzeń  
Wodnych, podlegający Urzędowi Marszałkowskiemu uznał naszą Miedziankę jako ciek 

nieistotny i nie jesteśmy właścicielem tego cieku. Podjęliśmy wszelkie działania w 

inwestycjach, żeby jak najszybciej odbudować koryto Miedzianki i żeby to miało wymierne 

skutki. W związku z tym zobowiązaliśmy się jako Gmina, że przeznaczymy 300 tysięcy 

złotych na odbudowę tego koryta, na dokumentację, a w zamian za to w formie porozumienia 

zostanie spisany akt, w którym Zarząd Województwa zobowiąże się do tego, że na podstawie 

tej dokumentacji wykona odbudowę całego koryta Miedzianki.  

 

Wobec braku pytań i uwag radnych Przewodniczący poddał omawiany projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XV/111/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Miedzianka - odbudowa koryta cieku” podjęta została jednogłośnie /„za” - 15, brak 

głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu sesji. 

 

do pkt-u 7-j 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo - 
rolnego Gminy Bogatynia” 
Projekt uchwały nr 134/07 stanowi załącznik nr 28 do protokołu sesji. 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem 

obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, która w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 
Wobec braku pytań i uwag radnych Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 

„wstrzymujących”. 

 



Uchwała Nr XV/112/07 w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-
rolnego Gminy Bogatynia” podjęta została jednogłośnie /„za” - 15, brak głosów „przeciw”               

i głosów „wstrzymujących”/. 
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu sesji. 

 

do pkt-u 7-k 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/81/07 Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/347/2002 
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia  
Projekt uchwały nr 137/07 stanowi załącznik nr 30 do protokołu sesji. 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka stwierdził, że projekt uchwały był przedmiotem 

obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, która w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do czasu przybycia Geodety Gminnego, który złoży 

wyjaśnienia do omawianego projektu uchwały. 

Podczas przerwy Burmistrz Andrzej Grzmielewicz podziękował radnym za wyrażenie 

opinii w sprawie przedstawionej koncepcji flagi Miasta i Gminy Bogatynia. Wygrała 

koncepcja nr 4, która zawiera dwa kolory – niebieski, biały, niebieski z wyraźnie 

zaznaczonym herbem. Zapewnił, że po opracowaniu projektu uchwały w sprawie flagi Miasta 

i Gminy Bogatynia – niezwłocznie prześle go pod obrady komisji problemowych Rady 

Gminy i Miasta. 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady, stwierdził quorum – na sali obecnych 

12 radnych, a następnie oddał głos radnemu Piotrowi Nosal. 

Radny Piotr Nosal zwrócił się z pytaniem do geodety gminnego Stefana Niementowskiego – 

otóż w opisie wniosku napisał pan, że Wojewoda uchylił uchwałę Rady Miasta i Gminy ze 

względu na nie zachowanie procedury przewidzianej artykułem 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Radny wnosi o wyjaśnienie 

przyczyny uchylenia przez organ nadzoru podjętej uchwały. 

  

Geodeta Gminny Stefan Niementowski powiedział, że Rada podjęła wcześniej uchwałę          
o zmianie treści planu, ale w części opisowej dotyczącej trzech punktów, które rozwijały się 
w różnych obszarach: 

• kąt nachylenia połaci dachowych, 

• intensywność zabudowy na działce, 

• odległość obiektów od dróg. 

Następnie Geodeta omówił szczegółowo poszczególne, wcześniej uchwalone zmiany.            

Przyznał, iż jego błąd polegał na tym, że nie zachowano procedury mówiącej o tym, iż 
każdorazowo zmiany muszą następować w takim trybie w jakim się je uchwala. Dodał też, że  

uchwały podejmowane w takim trybie w innych województwach nie były uchylane przez 

tamtejsze organa nadzoru. Zobowiązał się do przygotowania projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do zmiany planu na następną sesję Rady.  

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Andrzejowi Lipko 

Radny Andrzej Lipko zapytał czy nastąpiły jakieś zmiany w planie zagospodarowania? Czy 

chodzi tylko o procedurę? 

 



Geodeta Gminny odpowiedział radnemu, że zmiany które zostały wprowadzone miały na 

celu ułatwienie w dopasowaniu projektów budowlanych. 

 

Wobec braku kolejnych zapytań Przewodniczący Rady poddał wyżej omawiany projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów „przeciw”, 2 głosy  

„wstrzymujące”. 

 

Uchwała Nr XV/113/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/81/07 Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/347/2002 
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy  Bogatynia. 
podjęta została większością głosów /„za” - 13, brak głosów „przeciw” przy 2 głosach 

„wstrzymujących”./. 

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu sesji. 

 
do pkt-u 7-l 
Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na 
działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni   
Projekt uchwały nr 122/07 stanowi załącznik nr 32 do protokołu sesji. 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iż w projekcie uchwały postanawia 

się uznać za zasadną skargę Pana Jankowskiego na działalność MZGK w Bogatyni.  

Wobec braku zapytań i uwag radnych Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw”, i głosów   

„wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XV/114/07 w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na 
działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni podjęta została 

jednogłośnie /„za” - 15, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/. 

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu sesji. 

 

do pkt-u 7-m 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Rady                         
na  II półrocze 2007 roku 
Projekt uchwały nr 127/07 stanowi załącznik nr 34 do protokołu sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały dotyczy planu pracy na II półrocze 

2007 roku dwóch komisji tj. Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności oraz Komisji ds. 

Zdrowia i Spraw Socjalnych. 

Wobec braku zapytań radnych Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw”, i głosów   

„wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XV/115/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych 
Rady na  II półrocze 2007 roku podjęta została jednogłośnie /„za” - 15, brak głosów 

„przeciw” i głosów „wstrzymujących”/. 
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu sesji. 



 
do pkt-u 7-n 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji stałych  
Projekt uchwały nr 138/07 stanowi załącznik nr 36 do protokołu sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż radny Andrzej Litwin złożył wniosek o włączenie 

jego osoby do składu Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa                   

i Ochrony Środowiska.   

Wobec braku zapytań radnych Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw”, i głosów   

„wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XV/116/07 w sprawie zmian w składzie komisji stałych podjęta została 

jednogłośnie /„za” - 15, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/. 
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu sesji. 

 

do pkt-u 7-o 
Podjęcie uchwały w sprawie włączenia ulicy Kazimierza Wielkiego do osiedla  
Projekt uchwały nr 139/07 stanowi załącznik nr 38 do protokołu sesji. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji 

ds. Obywatelskich i Praworządności, która jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały ze wskazaniem Osiedla Nr 3. 

 
Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi Andrzejowi Grzmielewiczowi. 

 
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz w pełni poparł opinię Komisji ds. Obywatelskich 

Praworządności. Przypomniał, że ulica Pocztowa jest granicą działalności dwóch Rad 

Osiedlowych – Nr 1 i Nr 3. Ulice po lewej stronie ulicy Pocztowej są w Osiedlu Nr 3, 

natomiast po prawej w Osiedlu Nr 1. Rady Osiedlowe otrzymują środki z budżetu Gminy na 

swoją działalność, a  wysokość tych środków uzależniona jest od liczby mieszkańców. 

Rzeczywiście jest tak, że Osiedle Nr 1 jest Osiedlem dużo większym i tych środków mają 
więcej, natomiast Osiedle Nr 3 ma zdecydowanie mniej mieszkańców, a więc i środków mają 
mniej. Włączając ulicę Kazimierza Wielkiego do Osiedla Nr 3 troszeczkę wzmacniamy ich 

finansowo.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że odbyły się konsultacje z mieszkańcami Osiedla Nr 

1 i Nr 3. Mieszkańcy tych Osiedli opowiedzieli się za włączeniem ulicy Kazimierza 

Wielkiego w swoje granice. 

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie ze 

wskazaniem włączenia ulicy Kazimierza Wielkiego do Osiedla Nr 3. 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw”, i głosów   

„wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XV/117/07 w sprawie włączenia ulicy Kazimierza Wielkiego do osiedla ze 

wskazaniem w § 1 „Osiedla Nr 3” - podjęta została jednogłośnie /„za” - 15, brak głosów 

„przeciw” i głosów „wstrzymujących”/. 
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu sesji. 

 



do pkt-u 7-p 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów  w głosowaniu w Wojewódzkim 
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla 
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
Projekt uchwały nr 118/07 stanowi załącznik nr 40 do protokołu sesji. 

 

Przewodniczący Rady przekazał głos Sekretarzowi Gminy Danielowi Fryc. 

 

Sekretarz Gminy Daniel Fryc zapoznał radnych z treścią pisma Państwowej Komisji 

Wyborczej z którego wynika, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 

7 września br. zarządził na dzień 21 października 2007 roku wybory do Sejmu i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skróceniem przez Sejm swojej kadencji. 

Postanowienie Prezydenta zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 września bieżącego 

roku Nr 162 pozycja 1145. Dla wykonania szeregu czynności wyborczych zostały 

przewidziane terminy skrócone. Stąd też dzisiejszy projekt uchwały, który zgłosił Burmistrz 

dotyczący utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej,                

w zakładach karnych i aresztach śledczych. W naszym przypadku dotyczy to dwóch 

jednostek, a mianowicie Szpitala w Bogatyni oraz Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Sieniawce. Z pisma datowanego również na 10 września br. z Krajowego Biura 

Wyborczego w Jeleniej Górze otrzymaliśmy informację, iż ostateczny termin do podjęcia 

uchwały w kształcie przedłożonym radnym upływa w dniu dzisiejszym. Niezwłocznie po 

zakończeniu sesji i podpisaniu uchwały przez Przewodniczącego Rady prześlę tą uchwałę do 

Krajowego Biura Wyborczego.  

 

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw”, i głosów   

„wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XV/118/07 w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wojewódzkim 
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla 
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podjęta została jednogłośnie /„za” - 15, brak głosów 

„przeciw” i głosów „wstrzymujących”/. 
Uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu sesji. 

 
Radny Piotr Nosal zgłosił wniosek o 15 minut przerwy. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /„za” – 12 radnych, brak głosów 
przeciw”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”/ przyjęła wniosek radnego. 
Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrad, stwierdził quorum, na sali znajdowało się 
15 radnych.  

 

do pkt-u 8 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego 

 



Przewodniczący Rady poinformował, że w najbliższym czasie odbędą się wybory                          

w osiedlach miasta Bogatynia /informacja dla radnych w skrzynkach/.  

W Osiedlu Nr 1 obejmującym ulice: Chopina, Energetyków, Karłowicza, Komedy 

Trzcińskiego, Kusocińskiego, 25-lecia PRL, 22-Lipca, Moniuszki, Nowotki, Okrzei, 

Paderewskiego, Pocztowa, Różyckiego, Reymonta, Sawickiej, Sportowa, Sztygarska, 

Szymanowskiego, Traugutta, Wieniawskiego wybory odbędą się 20 września 2007 r. o godz. 
16.00 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury w sali widowiskowej.  
W Osiedlu Nr 2 obejmującym ulice: Kossaka, 3-go Maja, Matejki od nr 12, Słowiańska, 

Styki, Warszawska, Wyczółkowskiego do budynku SP Nr 3, Zamoyskiego bez nr 28 i nr 30 

wybory odbędą się 5 grudnia o godz. 16.00 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3. 
W Osiedlu Nr 3 obejmującym ulice: Armii Czerwonej, Bema, Biskupia, Bojowników, 

Chrobrego, Daszyńskiego, Dworska, Dzika, Jagiellońska, Kilińskiego, Kochanowskiego, 

Kurzańska, Ludowa, 1-go Maja, Mieszka I, Nadbrzeżna, Piastowska, Polna, Przodowników 

Pracy, Sienkiewicza, Spółdzielcza, Strumykowa, Śmiała, Świerczewskiego, Turowska, 

Wspólna, Zamknięta, Zgorzelecka, Zwycięstwa wybory odbędą się w dniu 24 września br.      
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1. 
W Osiedlu Nr 4 obejmującym ulice: II Armii WP, Białogórska, Dworcowa, Dymitrowa, 

Fabryczna, Konopnickiej, Kościuszki do nr 45 i nr 78, Krakowska, Krótka, Krzywa, 

Listopadowa, Matejki do nr 11, Opolowska, Partyzantów, Pastwiskowa, Plac Boh. Warszawy, 

Prusa, Puszkina, Robotnicza, Skłodowskiej, Waryńskiego, Włókiennicza, Wyspiańskiego, 

Zygmuntowska, Żymierskiego wybory odbędą się w dniu 12 grudnia br. w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 1. 
W Osiedlu Nr 5 obejmującym ulice: Boznańskiej, Dąbrowskiego, Dobra, Główna, Górna, 

Górska, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki od nr 47 i 80 do końca, Leśna, Nadrzeczna, 

Słowackiego, Wąska wybory odbędą się w dniu 3 października br. w Domu Ludowym             
w Markocicach. 
W Osiedlu Nr 6 obejmującym ulice: Cicha, Dębowa, Francuska, Górnicza, Jasna, Komuny 

Paryskiej, Konrada, Kręta, Lipowa, Łąkowa, Łużycka, Mickiewicza, Młodych Energetyków, 

Nowa, Ogrodowa, Okólna, Osadnicza, Parkowa, Rolnicza, Słoneczna, Spacerowa, Środkowa, 

Wesoła, Wiejska, Wolności, Zielona wybory odbędą się w dniu 27 września br.                           
w Publicznej  Szkole Podstawowej Nr 5.  
W Osiedlu Nr 7 obejmującym ulice: Chełmońskiego, Fałata, Grottgera, Malczewskiego, 

Wyczółkowskiego od budynku nowej szkoły, Zamoyskiego bloki nr 28 i nr 30 wybory 

odbędą się w dniu 2 października br. w Publicznej  Szkole Podstawowej Nr 3.  
Harmonogram wyborów stanowi załącznik nr 42 do protokołu sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował też, iż radni otrzymali pismo od szefa kampanii 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” Piotra Adamskiego. Przewodniczący odczytał treść pisma po to, 

żeby uhonorować w ten sposób starania pewnej grupy osób.  

„Szanowni Państwo Radni, zakończyła się właśnie kolejna, szósta już edycja ogólnopolskiej 

kampanii profilaktycznej „zachowaj trzeźwy umysł”. Akcji patronują Minister Edukacji 

Narodowej i Minister Sportu. Kampania w tym roku objęła blisko 900 gmin. Celami 

tegorocznego projektu było m.in. kształtowanie uczniów podstawowych zachowań 
prozdrowotnych, budowanie poczucia kompetencji, promowanie zdrowia poprzez aktywność 
sportową. Uczniowie mogli także uczestniczyć w licznych konkursach. Co ważne akcja 

angażowała nie tylko dzieci i młodzież, ale także nauczycieli i środowisko lokalne. W tym 

roku część materiałów została skierowana do rodziców, sprzedawców alkoholu i kierowców. 

Dzięki zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za profilaktykę oraz nauczycieli do biura 

kampanii dotarły tysiące prac konkursowych i prawidłowo wypełnionych ulotek. Miło mi 

poinformować, że wśród laureatów konkursów znaleźli się przedstawiciele państwa Gminy 



klasa V i III ze Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdrój. Na państwa ręce składam gratulacje – 

wielką siłą każdej społeczności jest bowiem utalentowana i świadoma wartości zdrowego 

życia młodzież. Nagrody i dyplomy zostały przekazane osobie zajmującej się profilaktyką 
uzależnień. Dziękuję, że państwa Gmina zechciała wziąć udział w tegorocznej edycji akcji. 

Łączę wyrazy serdeczności, pozostaję z nadzieją na kontynuację współpracy przy 

przyszłorocznej kampanii „zachowaj trzeźwy umysł”. Podpisano - Piotr Adamski. Szef 

kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł.” 

Pismo stanowi załącznik nr 43 do protokołu sesji. 

 

Przewodniczący Rady zakomunikował, iż niespełna dwa tygodnie temu wraz z Panią 
Bożeną Lewko, Prezesem Koła Krwiodawców Elektrowni Turów oraz Panią Dyrektor 

Szpitala Gminnego Elżbietą Zakrzewską uczestniczył w rozmowach z dyrektorem 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Panem Szklenikiem. 

Rozmowa dotyczyła możliwości przedłużenia funkcjonowania naszego Punktu 

Krwiodawstwa w Bogatyni. Dyrektor pozytywnie przychylił się do naszych próśb                       

i warunkowo /jak gdyby/ zezwolił na funkcjonowanie tego punktu do końca przyszłego roku. 

Przewodniczący zaapelował do radnych, do mieszkańców Bogatyni o uczestnictwo w tym 

procesie oddawania krwi, jakby zaangażowania się w tym, gdyż był to koronny argument 

dyrektora Regionalnego Centrum, że w Bogatyni punkt ten nie może de facto funkcjonować, 
bo zbyt mała jest ilość krwiodawców. Tak, że jeśli ktoś nosi się z takim zamiarem to niech go  

zrealizuje – taki apel, jeśli chcemy utrzymać ten punkt.  

 

Przewodniczący przychylił się do sugestii radnych /które padały w przerwach/ aby 

kontrowersyjne projekty uchwał kierować do większej liczby komisji. Zaakcentował jednak, 

aby radni pozwolili, że to Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady będą 
decydować o tym, co jest kontrowersyjnym projektem uchwały. Aczkolwiek proponuje                    

o przekazywanie takich sugestii do Prezydium Rady w momencie, gdy jakaś uchwała                        

w oczach radnych będzie zasługiwała na to, żeby skierować ją do kilku komisji i będzie na to 

czas. Ma nadzieję, że to usprawni przebieg kolejnych sesji.  

 

do pkt-u 9 
Wolne wnioski 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka udzielił głos radnemu Patrykowi Stefaniak. 

Radny Patryk Stefaniak złożył dwa wnioski w imieniu Klubu „Razem dla Gminy”.  

• I wniosek jest kierowany do Pana Burmistrza.  

„W imieniu Klubu Radnych „Razem dla Gminy” wnioskuję do Burmistrza Miasta i Gminy 

Bogatynia o udostępnienie radnym raportów finansowych za pierwsze półrocze 2007 spółek 

gminnych oraz zakładu budżetowego”.  

• i II wniosek  
„W imieniu Klubu Radnych „Razem dla Gminy” oraz jako przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego Gminy wnioskuję do naczelników wydziałów o sporządzenie sprawozdania      

z przebiegu procesu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a w szczególności funduszy 

europejskich. Proszę o podanie nazw projektów z jakich programów pomocowych korzystała 

gmina Bogatynia w roku 2007. Proszę również o umieszczenie w sprawozdaniu ilości 

wniosków, które złożyły poszczególne wydziały Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia. Proszę 
również o podanie ile, jeśli w ogóle wniosków zostało odrzuconych i ile tych wniosków jest    

w trakcie realizacji”.  

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Piotrowi Nosal. 



Radny Piotr Nosal zawnioskował o interwencję w Miejskim Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej, która z ramienia Gminy zajmuje się konserwacją oświetlenia ulicznego                         

o rozwiązanie problemu oświetlenia ulicznego w miejscowości Porajów. Wszelkie zgłoszenia 

awarii i usterek nie przynoszą pożądanego efektu, awarie notorycznie się powtarzają. Chodzi 

o wyregulowanie zegarów sterujących oświetleniem w górnej części miejscowości, gdzie na 

chwilę obecną oświetlenie uliczne zapala się już o godzinie 17:00, a o godzinie 4:50, 5:00 

rano wyłącza się. Miejscowość jest po prostu pogrążona w ciemności Wnioskuje też                        
o naprawę urządzenia sterującego w rejonie Osiedla Piastowskiego, gdzie co tydzień 
praktycznie zdarza się awaria, a po przyjechaniu ekipy problem rozwiązuje się na godzinę.   

 
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Jackowi Kucińskiemu. 

Radny Jacek Kuciński w imieniu radnych Klubu Platformy Obywatelskiej zwrócił się                     
z prośbą o sporządzenie wykazu przekazywanych środków finansowych z budżetu do spółek 

komunalnych – z rozbiciem na poszczególne podmioty. Wykaz powinien zawierać rozbicie 

na poszczególne formy dofinansowania, takie jak: podniesienie udziału, zwiększenie kapitału, 

zadania zlecane, zaliczki. Powyższe dane powinny obejmować okres od 1 stycznia tego roku 

do końca miesiąca sierpnia.   

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu  radnemu Tadeuszowi Okorskiemu. 

Radny Tadeusz Okorski powiedział, że w imieniu Klubu „Radni dla Gminy” przygotował 

także wnioski. Niemniej po rozmowach w kuluarach w przerwie z prezesem GZMK oraz 

dyrektorem MZGK na razie wstrzymuje się z tymi wnioskami, ponieważ liczy na to, że tutaj 

publicznie padną te zobowiązania, do których we wnioskach miał zamiar ich zobowiązać.  
Radny zgłosił wniosek  o niezwłoczne przystąpienie do wymiany dachu w budynku przy 

ulicy II Armii Wojska Polskiego 28, będącego w zarządzie GZMK. Stan techniczny dachu 

oraz przyległych gzymsów nad wejściem do budynku grozi w każdej chwili oberwaniem, co 

stwarza zagrożenie życia i zdrowia mieszkańcom tego budynku. Według jego wiedzy 

mieszkańcy o wymianie informują. Wymiana dachu zaplanowana jest na rok 2007, ale w tej 

sprawie nic się na dzień dzisiejszy nie dzieje.  

W trosce o dobro również substancji mieszkaniowej MZGK radny zapytał, ponieważ na 10 

mieszkań - 9 jest substancją komunalną czyli 90%. To trzeba się zastanowić bo jest dwóch 

zarządców, a tam gdzie kucharek sześć nie ma co jeść /radny przytoczył przysłowie/                          

i mieszkańcy cierpią. Dlatego też korzystając z obecności przedstawicieli obydwóch 

zarządców prosi o wyjaśnienie - co stoi na przeszkodzie w porozumieniu się tych dwóch 

podmiotów? Stwierdził, iż dobro mieszkańców wymaga tego, ażeby się porozumieć i działać 
na rzecz mieszkańców. Również przypadek Waryńskiego 6 – tam jest połowa mieszkań 
podlegających zarządowi MZGK i druga połowa pod MZGK i tam ludzie, mieszkańcy 

również mają bardzo trudne warunki. Mieszkają w wilgoci i zagrzybionych ścianach.                    

W związku z tym, wnioskuje o to, aby na razie przedstawiciele tych zarządów wyjaśnili                     

i zobowiązali się. Jeżeli nie - to  będzie składał wnioski na piśmie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w tej samej sprawie przybyli na sesję mieszkańcy 

tego budynku. Następnie udzielił głos mieszkańcowi tego budynku.   

Przedstawiciel mieszkańców Balcer Babka potwierdził, iż jest mieszkańcem budynku przy 

ulicy II Armii Wojska Polskiego 28 od 16 lat. „Od trzech lat zachodzi konieczność pilnego 

remontu kapitalnego tego dachu. Co rok się pogarsza jego stan, a w tej chwili łaty są 
przegnite, zmurszałe, dachówka pospadała i się łuszczy. Budynek ma przeszło sto lat, ale tak 

naprawdę nigdy nie był remontowany. Tam pozorowano jakieś drobne remonty, przekładki, 

ale to nic nie dało. Cały dach jest sitem, są załamania i szczeliny. W tej chwili jest tam 

dziewięć mieszkań odremontowanych, ale iż odremontowanych, ponieważ mieszkańcy liczyli 



się z tym, że w ciągu tych trzech lat dojdzie do remontu kapitalnego tego mieszkania, ale nie 

doszło. Już są sufity zalane. Ten dach jest w stanie awaryjnym i jeżeli w tym roku,                  

w najbliższych dniach nie przystąpi się do remontu tego dachu to zaleje mieszkania, bo już 
pozalewał sufity. Więc tam jest taka sytuacja, że te łaty już się prawie nie trzymają ciężar 

dachówek ugina je. Zalane są podłogi strychowe, zamoczona jest podsypka – jest mokra, są 
przecieki w tych nowo wyremontowanych mieszkaniach. Jest tam dziewięć mieszkań 
rodzinnych, które przez te trzy lata są w idealnym stanie, wyremontowane, czyste. Sam ma 

takie mieszkanie wyremontowane pięknie przez ZBM – na to czekał 16 lat i w tej chwili już 
mam zacieki na suficie. Dlatego też w imieniu mieszkańców tego budynku prosi                              

o interwencję w sprawie pilnego remontu kapitalnego tego dachu. Żadne prowizoryczne 

rozwiązania nie dają żadnego efektu. Ten dach może się nawet zawalić w tym roku. Jest 

jeszcze inna sprawa – jest tam taki gzyms o przekroju 80 cm – cały zmurszały akurat na 

wejściu frontowym Ten gzyms lada chwila spadnie i zabije kogoś. Prosi o interwencję”. 

 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka potwierdził, iż są na sali osoby odpowiedzialne za 

stan tego budynku. Przewodniczący oddał głos pani Prezes GZMK.   

Prezes GZMK Bogumiła Łopuska-Zdonek potwierdziła, że Gminny Zarząd Mienia 

Komunalnego zarządza wspólnotą przy ulicy II Armii 28. W podobnej sytuacji jak ten 

budynek jest 95% budynków wspólnotowych. Ustawa o własności lokali precyzuje co to jest 

wspólnota. Wspólnota to jest ogół właścicieli, a koszty - koszty pokrywają właściciele. Czyli 

z jednej strony Gmina jest właścicielem w 93% i nie liczy się tutaj na ilość mieszkańców, na 

ilość lokali tylko na ilość udziałów. Więc Gmina ma 93% własności – jest jednym 

właścicielem, drugim właścicielem jest pan – prywatny właściciel, który miał „pecha”                      

i wykupił w tym budynku mieszkanie. W związku z tym on osobiście z własnej kieszeni musi 

pokryć koszty remontów. Prezes potwierdziła, że budynek był w zeszłym roku w planach 

remontowych, ale z przyczyn jej nie znanych /bo w zeszłym roku nie była prezesem tej 

spółki/ – nie wie dlaczego nie doszło do tego remontu. W tym roku prowadzili jako GZMK  

rozmowy właśnie z tym panem, prywatnym właścicielem - bo to on pokryje część kosztów - 

7% kwoty zadania z własnej kieszeni. W przypadku dużej wspólnoty to wystarczy większość, 
czyli 51% i można wykonywać zadanie, a w przypadku małej wspólnoty niestety zgodę  musi 

dać 100% właścicieli. Wystarczy, że jeden się wyłamuje i nie możemy robić nic w tym 

budynku, bo to jest „gwałt” na ich konstytucyjnych prawach. Budynek II Armii 28 - rozmowy 

zostały zakończone pozytywnie, właściciel się zgodził, będzie partycypował w kosztach.                 

W związku z tym, że budynek jest stuletni konserwator zabytków w zeszłym roku wydał tam 

nakaz dachówkowy czy położenia dachówki. W wyniku przeprowadzonych negocjacji 

otrzymali pozwolenie na blachę co w znacznym stopniu obniżyło koszty. Prezes ma nadzieję, 
że w przyszłym tygodniu wejdzie firma na ten dach.  

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka w imieniu przewodniczącego Komisji ds. 

Obywatelskich i Praworządności poinformował, iż w październiku odbędzie się posiedzenie 

Komisji na które zostaną zaproszeni przedstawiciele MZGK i GZMK. Radni nie będący 

członkami tej komisji mile widziani. 

 

Następnie zapoznał radnych z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego, 

który stwierdza nieważność § 3 ust. 1 we fragmencie „W Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego oraz” i w § 3 ust. 2 uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia              

z dnia 30 maja 2007 roku Nr XII/89/07 w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów 

komunalnych na gminnym składowisku w Bogatyni.  

Rozstrzygnięcie nadzorcze stanowi załącznik nr 44 do protokołu sesji.  

 



Przewodniczący Rady Paweł Szczotka udzielił głosu radnemu Patrykowi Stefaniakowi. 

Radny Patryk Stefaniak zwrócił się z zapytaniem do naczelnika RS pani Ewy 

Szczepkowskiej. Mianowicie dzisiaj był temat najemców, którzy nie płacą notorycznie 

czynszów. Niedawno czytał, że Rada bodajże w Szczecinie podjęła uchwałę według której 

tacy mieszkańcy dostawali zlecenia z Urzędu Miasta, wykonywali pracę i 30% zarobków 

przekazywali do kasy gminy, spłacając tym samym długi. Radny zasugerował takie 

rozwiązanie na naszym terenie oczywiście musi ono być zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Radny przekazał także informację przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Piotrowi Nosal od 

strażaków z Sieniawki. Strażacy z Sieniawki proszą o przyspieszenie wizytacji budynku 

remizy, ponieważ ciągłe opady deszczu /pora jesienna/ zalewają budynek i wszystko się 
sypie.  

 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przypomniał radnym, iż już są w punkcie 

interpelacje i zapytania. Poprosił panią Naczelnik o odpowiedź. 
 

do pkt-u 10 
Interpelacje i zapytania 

 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych Ewa Szczepkowska 
wyjaśniła,, że problem zatrudniania osób, które zalegają z należnościami czynszowymi był 

już przedmiotem naszych zabiegów w 2004 roku. W momencie kiedy zapadały decyzje 

dotyczące umorzenia przez Burmistrza zaległości czynszowych były już takie pomysły, żeby 

ten problem, przynajmniej częściowo w taki sposób rozwiązać. Występowaliśmy wtedy do 

dyrektora zakładu budżetowego, żeby przedstawił nam propozycję stanowisk, na których te 

osoby mogłyby być zatrudnione oraz koszty, które są związane z zatrudnieniem takich osób 

oraz to, żeby te osoby mogły być zatrudniane w tym zakładzie. Okazało się że koszty 

zatrudnienia takich pracowników przy ich wyraźnej zgodzie na odciąganie z ich pensji 

określonych zaległości nijak się ma do tego co my chcemy zrobić. Po prostu za dużo kosztów, 

za mało z tego tytułu efektów. Takie były wtedy na ten czas /biorąc pod uwagę obowiązujące 

przepisy kodeksu pracy/ ustalenia i wyliczenia. Obecnie nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby 

ten temat jeszcze raz podjąć. Niemniej jednak, żeby stworzyć tym ludziom określone 

stanowiska to muszą one być. W tej chwili, ponieważ zakład budżetowy jest przed momentem 

przekształcenia trudno byłoby podejmować tego typu inicjatywy. Są inne mechanizmy, które 

mogłyby ewentualnie pomóc tzw. prace interwencyjne. Można by było tutaj skierować 
określone osoby. Jednakże proponuje, aby ewentualnie wrócić do tematu w momencie kiedy 

będziemy już po przekształceniu zakładu budżetowego. Nam w tej chwili na pewno nie 

przysporzy to dochodów, nie ściągniemy należności, a zakład budżetowy przed 

przekształceniem będzie miał dużo swoich problemów, żeby w tej chwili tego typu dość duże 

zadanie /bo to jest poważne i duże zadanie/ żeby wytypować osoby. Te osoby muszą mieć 
jeszcze odpowiednie kwalifikacje, a jak ich nie mają, to trzeba je skierować, itd., itd. Jeżeli 

pan Burmistrz poleci rozstrzygnięcie tej sprawy w taki sposób i spróbować rozeznać ten temat  

na etapie przekształceń będziemy nad tym pracować.  
 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka udzielił głosu radnemu Andrzejowi Lipko. 

Radny Andrzej Lipko wnosi o wyjaśnienie - czy jest już jakaś wykonana dokumentacja na 

budowę mieszkań socjalnych, jeśli nie ma to kiedy będzie? i kiedy przystąpimy do budowy 

/domów/ mieszkań socjalnych.  

 



Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Burmistrzowi Andrzejowi 

Grzmielewiczowi.  

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz sądzi, że nikomu nie trzeba tłumaczyć, że problem ludzi 

oczekujących na mieszkanie, ludzi, którzy nie wywiązują się na bieżąco z opłat jest 

poważnym problemem społecznym. Uważa, że warunki materialne w jakich żyją niektórzy 

nasi mieszkańcy obligują Gminę do pewnych działań. Myśli, że radni mają świadomość, iż 
wybudowanie wielorodzinnego budynku o charakterze socjalnym to kwota około 4 mln zł.  

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jest jeden z kluczowych problemów na tą kadencję 
Rady i zakładamy, że w wytycznych do budżetu na 2008 znajdą się środki na dokumentację.                        
Burmistrz mówi tu tylko o mieszkaniach socjalnych.  

Dodał, iż tu jakby też troszeczkę w parze z tym idzie kwestia budynków komunalnych 

dlatego, że w związku z postępami prac kopalni również pojawia się problem wywłaszczeń. 
Jest to jakby inna sprawa, ale i jedno i drugie wiąże się i z lokalizacją, i z dokumentacją, i z 

nakładami i z budżetem, itd. Czyli jeżeli chodzi o budynki socjalne – mówi to za Burmistrza 

Stachyrę - na dziś jeżeli chodzi o listę osób oczekujących liczy ona około 300 podań. Taka 

jest kolejka. Dlatego słusznym i zasadnym wydaje się wypowiedź radnego Lipko, że te osoby, 

które rzeczywiście z uwagi na sytuację materialną nie są w stanie regulować bieżących 

należności wobec Gminy powinny w jakiś sposób dostać szansę na  korzystanie z obiektów 

zastępczych. Taka jest zresztą idea budownictwa socjalnego. Burmistrz poinformował, iż na 

jednej z odpraw pani Skarbnik otrzymała polecenie wprowadzenia do budżetu na rok 2008 

sporządzenia dokumentacji budynków socjalnych jak i komunalnych. W przypadku tych 

drugich musi być partycypacja kopalni, natomiast te pierwsze są wyłącznie naszym zadaniem. 

Chcielibyśmy, aby w tej kadencji Rady przynajmniej dwa takie budynki wielorodzinne 

powstały. W tym roku nie jesteśmy w stanie zaplanować środków, ale bardzo istotną sprawą z 

którą musi zmierzyć się Rada jest kwestia lokalizacji. Nie chcę dzielić Bogatyni na część A i 

część B. Uważa, że w tym temacie taka wspólna decyzja jest potrzebna. Na terenie naszej 

Gminy są tereny, które możemy na tego typu obiekty przeznaczyć i jak rozumie może się 
spotkać z dużą przychylnością Rady jeżeli chodzi o realizację tego zadania. Burmistrz 

zakłada, że jeżeli w roku 2008 pojawi się dokumentacja i jest duża szansa, że w przeciągu 

półtora roku takie dwa / może więcej/ obiektów powstanie.  

 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka udzielił głosu radnemu Tadeuszowi Okorskiemu. 

Radny Tadeusz Okorski oznajmił, iż odwiedził niektóre placówki oświatowe m.in. Zespół 

Szkoły Podstawowej w Porajowie, przedszkola i ogólnie stwierdził, że dobre warunki tam 

panują. Jednakże w jednym z przedszkoli zespolonym ze żłobkiem przy ulicy Chopina 

Sanepid zalecił naprawę wykładziny posadzkowo - ściennej, ponieważ grozi to dzieciaczkom 

– życiu i zdrowiu. Dlatego też zapytuje w imieniu dzieci - kiedy zostanie wykonany remont – 

naprawa pomieszczenia sanitarnego w przedszkolu - żłobku przy ulicy Chopina? /wykonanie 

jako usunięcie wady po zaleceniu Sanepidu/. 

 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił o wyjaśnienie tej sprawy naczelnika IOŚ 

Czesława Brożynę. 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Czesław Brożyna wyjaśnił, że 

żłobko - przedszkole przy ulicy Chopina nr 4 jest przeznaczone do remontu kapitalnego. Do 

wydziału wpłynął wniosek w tym tygodniu, wniosek złożony przez panią Naczelnik 

Wydziału Oświaty, a do niej wpłynął wniosek złożony przez panią Dyrektor tego przedszkola 

na roboty właśnie związane z wymianą kanalizacji sanitarnej i inne na kwotę 76 tysięcy. 

Uważa i takie jest jego stanowisko, że wydatkowanie takich pieniędzy na obiekt, który ma 

pójść /bo musi pójść/ do remontu kapitalnego nie ma sensu. Myśli, że do czasu remontu 

kapitalnego, /który przewiduje w roku 2008/ można usunąć tą usterkę. Nie ma sensu tak 



dużych środków przeznaczać na wymianę czegoś, co i tak będzie później zniszczone podczas 

remontu kapitalnego. W budżecie na ten rok jest kwota na opracowanie dokumentacji. 

Wydział Inwestycji pracuje nad założeniami do dokumentacji i w tym roku chcemy  

rozpocząć proces dokumentacyjny, by zakończyć go na przełomie luty-marzec 2008 roku.  

Kosztorys inwestorski pokaże ile trzeba środków, żeby ten obiekt wyremontować.  
 

Radny Tadeusz Okorski  stwierdził, iż jest zdziwiony i wręcz zaskoczony wypowiedzią 
pana Naczelnika. Nie rozumie tego i pyta gdzie są kosztorysanci, gdzie jest inspektor, gdzie 

jest cały wydział inwestycji. Są zalecenia pokontrolne Sanepidu. Osoby kompetentne idą na 

miejsce i sami stwierdzają co trzeba w tych zaleceniach, co jest, co trzeba wykonać ażeby 

tylko poprawić bezpieczeństwo i oszacować. Uważa, że to Wydział Inwestycji powinien 

zrobić.   
 

Naczelnik Czesław Brożyna wyjaśnił radnemu że nie powiedział, że nie trzeba zrobić 
napraw. Stwierdził, że naprawy trzeba zrobić, ale jest to w gestii pani Dyrektor przedszkola. 

Jeżeli potrzebuje 2 tys zł. 3 tys czy 4 tys zł to o taką kwotę winna zawnioskować,                                         
a wydawanie tak ogromnych kwot nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Pani Dyrektor 

otrzymała 4 czy 5 tys zł na remonty bieżące, zalecenia sanepidu.  

 

Przewodniczący Rady zapytał Naczelnika - kiedy ten remont kapitalny ma się odbyć? 

 

Naczelnik Czesław Brożyna wyjaśnił, iż to będzie postanowienie Rady. Szacuję, że na 

wiosnę będzie gotowa dokumentacja i kosztorys inwestorski. Wtedy będzie to tylko kwestia 

decyzji Rady czy znajdą się pieniążki na ten remont.  

 

Radny Tadeusz Okorski przypomniał Naczelnikowi, że mówi o usunięciu zagrożeń na cito. 

Dlatego wnosi by ktoś z Wydziału Inwestycji pofatygował się na miejsce i oszacował, 

skosztorysował, porozmawiał z panią Dyrektor. Radny uważa, że tę sprawę należy 

rozstrzygnąć na zasadzie wizji, ale na pewno nie można czekać co najmniej rok, bo tak to 

wynika z wypowiedzi Naczelnika. 

 

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski zobowiązał się sprawdzenia  

sytuacji: czy ten kosztorys jest uzasadniony czy nieuzasadniony, jakie są środki, oraz do 

przeprowadzenia rozmów z panią Dyrektor. Taką informacje przekaże radnym.  

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Piotrowi Woeltz. 

Radny Piotr Woeltz zapytał w sprawie zakończonych inwestycji remontu ulic - 

Wyczółkowskiego, Zamoyskiego, Chełmońskiego - kto i kiedy uprzątnie z pobocza tych ulic 

gruz, asfalt, piasek i żwir?.  

Drugie pytanie skierował do  Burmistrza – kiedy rozpocznie się remont chodników                        

/w budżecie zapisaliśmy ponad 2 mln zł/, które są w katastrofalnym stanie, a poruszanie się 
ludzi starszych czy matek z wózkami po zniszczonych chodnikach jest bardzo trudne?.  

Trzecie pytanie do pana Burmistrza Matelskiego – kiedy zaświecą lampy na Kossaka?  

 

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz wyjaśnił, iż inwestycja począwszy od ulicy Zamoyskiego, 

Grottgera, Fałata, Chełmońskiego, Wyczółkowskiego nie ma innego terminu zakończenia 

prac jak ten rok. To musi być w tym roku skończone. W Wydziale Inwestycji doskonale znają 
jego stanowisko. Burmistrz zrobi wszystko, żeby to było skończone – tym bardziej, że jest to 

pewien element dużej całości, która w dużej części została wykonana.  



Jeśli chodzi o nieporządek to Burmistrz oznajmił, że oczywiście to zadanie jest nieskończone 

na dzisiaj i jesteśmy na moment przed rozstrzygnięciem zamówienia.  Burmistrz zapewnił, że 

w tym roku zadanie zostanie skończone. Pewne problemy wynikają z faktu, że niektóre części 

chodników np. ulica Styki, Kossaka nie są naszą własnością. Prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej pan Matwiejko wystąpił z propozycją przekazania Gminie części tylko po to, 

żeby Gmina mogła to zrobić i nie wstydzić się przed mieszkańcami i nie tłumaczyć, że tego 

nie robimy, bo to nie nasze. Tutaj powstają pewne komplikacje, ale Burmistrz uważa,  że ten 

temat do końca roku zamkniemy. 

 

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o lampy 

to jest w opracowaniu dokumentacja. Jak tylko będzie gotowa skieruje wniosek do Rady                

i  po uzyskaniu od Rady akceptacji rozpocznie procedurę przetargową wyłaniającą 
wykonawcę. 
 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Jackowi Kucińskiemu. 

Radny Jacek Kuciński zgłosił trzy sprawy związane ze ścieżką rowerową. 
Przypomniał, iż na posiedzeniu Komisji ds. Obywatelskich sygnalizowana była sprawa, że             

w okolicach dawnej leśniczówki, z tej ścieżki się bardzo nagle wyjeżdża na drogę i tam może 

dojść do wypadku. Wnioskowano nawet, żeby tam ustawić jakieś bariery, które w naturalny 

sposób wymuszałyby na jadącym rowerem zatrzymanie się lub zwolnienie. Radny zapytuje 

czy takie rozwiązanie jest możliwe?  

Następna sprawa – wczoraj jadąc do Jeleniej Góry przez Czechy był świadkiem jak po drodze 

rowerowej poruszał się samochód /Polonez/ w okolicach dawnych działek kopalnianych. 

Trzecia sprawa – w okolicach Poczty ścieżka rowerowa nagle kończy się krawężnikiem 

dosłownie tej wysokości. Po czym koło bloku naprzeciw zaczyna się również takim wysokim 

krawężnikiem. Radny zapytuje czy nie można by było wykonać łagodny zjazd i podjazd? 

 

Przewodniczący Rady dodał, że ta sama osoba, która wnioskowała o barierkę wnioskowała 

również o blokady dla samochodów w okolicach parkingu przy działkach, żeby te samochody 

tam nie wjeżdżały. 

 

Zastępca Burmistrza Dominik Matelski wyjaśnił, że wykonawcą ścieżki rowerowej było 

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania.  Faktem jest, iż w sprawie nierównych chodników             

i w różnych miejscach różnych wysokości tych ścieżek zwracało się wiele osób.  Po naradzie 

technicznej  z prezesem Ciupą GPO zobowiązało się do naprawy tych miejsc, o których radni 

mówili.   

Jeżeli chodzi o znaki na ścieżce rowerowej czy montaż barierek, czy też przeszkód które 

uniemożliwiałyby wjazdy pojazdom to należy być ostrożnym w działaniach. Oprócz 

oznaczeń, które zawierają przepisy ruchu drogowych nie można postawić żadnych barier. 

Jeżeli ktokolwiek będzie jechał rowerem, a nie zauważy barierki i przewróci się, Gmina 

poniesie odpowiedzialność za niezgodne prawem ustawienie barierki. Na dzień dzisiejszy 

Burmistrz nie widzi możliwości aby zgodnie z przepisami ruchu drogowego taką barierkę 
wstawić oprócz oznaczeń, czy też powiadomień, że nie jest to droga dla pojazdów 

samochodowych. Jednakże postara się jeszcze raz przeanalizować tą sytuację i być może, że 

uda się jakoś to zabezpieczyć, by samochody po prostu nie wjeżdżały na tą ścieżkę.  
 
Radny Jacek Kuciński powiedział, iż będąc w Niemczech widział takie rozwiązanie – nie 

koniecznie musi być to jakaś zapora architektoniczna, czyli jakaś bariera, czy kawał betonu.  

Wjazd na ścieżkę kończy się jakby rozdwojeniem w kształcie litery „Y”.  

 



Zastępca Burmistrza Dominik Matelski zobowiązał się do sprawdzenia tego pomysłu pod  

tym względem, ale z tego co wie na ciągach komunikacyjnych w polskim prawie nie ma 

możliwości ustawiania czegoś takiego. Jeżeli będzie to możliwe to oczywiście skorzystamy 

jako „inwestycje” z pomysłu.  

 

Przewodniczący Rady zapewnił, iż na komisjach wrócimy do tego tematu i być może                     

w przyszłorocznym budżecie taka pozycja się znajdzie.  

 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iż wpłynęło pismo do 

Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia z Domu Pomocy Społecznej „Jędrek”                

w Opolnie - Zdrój o dofinansowanie wyjazdu mieszkańców domu na turnus rehabilitacyjny 

do Dźwirzyna. Dom Pomocy Społecznej podlega pod Powiat, ale pani Dyrektor z racji 

położenia ośrodka na terenie Gminy oraz z racji tego, że przebywa tam wielu podopiecznych 

z terenu naszej Gminy zwraca się z prośbą o dofinansowanie. Pani Dyrektor nie podaje 

kosztów dofinansowania, ale jeżeli Rada przegłosuje wniosek o dofinansowanie, to Burmistrz 

wynegocjuje kwotę dofinansowania. 

Ww. pismo stanowi załącznik nr 45 do protokołu sesji. 

 

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wniosek w sprawie dofinansowania tegoż 
wyjazdu.  

Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /15 głosów „za”, brak głosów 

„przeciw” i głosów „wstrzymujących”/– jednogłośnie poparła prośbę Dyrektora DPS                   
o dofinansowanie wyjazdu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej do Dźwirzyna. 
Przewodniczący zobowiązał się do przedstawienia na następnej sesji kwoty wynegocjowanej 

na ten wyjazd.  
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Przewodniczący Rady Paweł Szczotka stwierdził, iż porządek sesji został wyczerpany.                

W związku z powyższym zamknął sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia dziękując 

wszystkim za przybycie. 

                                       
 

Protokołowali: 

Marcin Kiersnowski, mł. referent ds. Biura Rady 

Elżbieta Gołaczyńska, insp.  Biura Rady 

Bogatynia, dnia 9.11.2007 r.  
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