P R O T O K Ó Ł nr XVI/07
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 25 października 2007 roku
Obecni radni wg listy obecności, która jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Nieobecny radny Piotr Nosal.
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 16.00.
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.
Przed rozpoczęciem sesji Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz oraz
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka wręczyli członkom zespołu ROZMARYN Dyplom
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności Zespołu
Ludowego ROZMARYN za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej. Dla uczczenia
podniosłej chwili zespół zaśpiewał jedną ze swoich piosenek.
Następnie uhonorowano nagrodami szachistów, którzy swoimi osiągnięciami na arenie
krajowej i międzynarodowej reprezentują gminę Bogatynia. Podziękowania i upominki
otrzymali Dominika Starczewska i Paulina Gołaczyńska, a także opiekun grupy Waldemar
Gałażewski. Za stworzenie warunków pracy młodym szachistom słowa podziękowania
skierowano do dyrektora SP nr 3 Ireny Komarnickiej.
do pkt-u 1
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka otworzył XVI sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum /w chwili otwarcia na sali obecnych było 19
radnych/, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
do pkt-u 2
Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka odczytał porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2007
roku.
5. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności spółek gminnych oraz zakładu budżetowego
za I półrocze br.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z przygotowanych wniosków aplikacyjnych mających na celu
uzyskanie finansowania ze środków z Unii Europejskiej zadań realizowanych przez
gminę.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w
sprawie
wyrażenia
zgody
na
utworzenie
spółki
pod
firmą
„Centrum Sportowo-Rekreacyjne Bogatynia” sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni
/projekt nr 156/07/,
7.2. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok /projekt nr 159/07/,
7.3. w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 145/07/,
7.4. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 146/07/,
7.5. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2006 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych
gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym
rachunku dochodów własnych /projekt nr 149/07/,
7.6. w sprawie wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką /projekt nr 151/07/,
7.7. w sprawie objęcia ochroną gruntów rolnych /projekt nr 152 a/07/,
7.8. w sprawie zamiany nieruchomości /projekt nr 160/07/,
7.9. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
/projekt nr 150/07/,
7.10.
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości /projekt nr 144/07/,
7.11.
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym /projekt nr 148/07/,
7.12.
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Bogatynia i Sieniawka
/projekt nr 147/07/,
7.13.
w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 155/07/,
7.14.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na
kadencję 2008-2011 /projekt nr 154/07/,
7.15.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję
2008-2011 /projekt nr 153/07/,
7.16.
w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na 2007 rok /projekt nr 157/07/,
7.17.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie
Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego
uprawnionych /projekt nr 158/07/,
7.18.
w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Gminy Bogatynia /projekt nr
103 a/07/.
8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.

8.1. Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych
V kadencji Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
9. Wolne wnioski.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
Porządek sesji stanowi załącznik nr 4.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał radnych o uwagi do porządku.
Burmistrz MiG Andrzej Grzmielewicz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zwiększenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Bogatyni,
który był już omawiany na komisjach problemowych. Drugi wniosek dotyczy uzupełnienia
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie o dwie autopoprawki. W jednej
z autopoprawek zwiększa się środki finansowe na działalność zakładu budżetowego, który na
skutek wielu interwencji radnych wykona jeszcze w tym roku kilka poważnych remontów
substancji komunalnej. Szczegółowych wyjaśnień dot. autopoprawek udzieli Pani Skarbnik.
Pismo – wniosek BB.0065-6/1009/07 z 23.10.2007 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Pismo – wniosek BB.0065-76/1013/07 z 24.10.2007 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady zaproponował umieszczenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia
pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Bogatyni jako punkt ostatni 7.19, a następnie zapytał
czy ktoś z radnych jest przeciw wprowadzeniu tego punktu do porządku.
W związku z brakiem głosów „przeciw” Przewodniczący Rady stwierdził, że
Rada Gminy i Miasta Bogatynia wprowadziła do porządku obrad przez aklamację
projekt uchwały w sprawie zwiększenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Bogatyni
/projekt nr 161/07/ jako punkt 7.19.
Radny Stanisław Goszczycki zaproponował, aby znieść z porządku obrad punkt 7.18
dotyczący projektu uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Gminy
Bogatynia /projekt nr 103a/07/. Prośbę swą umotywował tym, że poza pracami w komisjach
radni nie mieli możliwości spotkania się celem wymiany wątpliwości dotyczących tegoż
projektu uchwały.
Radny Andrzej Lipko oświadczył, że nie widzi żadnych przeciwwskazań, by dziś nie
podejmować uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego, ponieważ radni
wielokrotnie już zmieniali projekt uchwały. Podkreślił, że każdy wniosek z komisji
o wprowadzenie zmiany nie pozostawał bez odpowiedzi. Dlatego też wnosi o pozostawienie
ww. projektu uchwały w porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego Stanisława Goszczyckiego pod głosowanie.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /8 głosów „za”, 11 „przeciw”,
brak głosów „wstrzymujących się”/ odrzuciła wniosek radnego Stanisława
Goszczyckiego.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt pozostaje w porządku obrad.
Następnie Przewodniczący zawnioskował o zmianę kolejności omawiania projektów
uchwał. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą
„Centrum Sportowo - Rekreacyjne Bogatynia” sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni /nr 156/07/
proponuje z punktu 7.1. przenieść do punktu 7.19.

Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /17 głosów „za”, brak głosów
przeciw, 1 głos „wstrzymujący się”/ przyjęła wniosek Przewodniczącego.
Radni nie zgłosili innych uwag i propozycji do porządku obrad.
Porządek po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2007
roku.
5. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności spółek gminnych oraz zakładu budżetowego
za I półrocze br.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z przygotowanych wniosków aplikacyjnych mających na celu
uzyskanie finansowania ze środków z Unii Europejskiej zadań realizowanych przez
gminę.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok /projekt nr 159/07/
wraz z autopoprawkami nr 1 i nr 2,
7.2. w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 145/07/,
7.3. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 146/07/,
7.4. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2006 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych
gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym
rachunku dochodów własnych /projekt nr 149/07/,
7.5. w sprawie wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką /projekt nr 151/07/,
7.6. w sprawie objęcia ochroną gruntów rolnych /projekt nr 152 a/07/,
7.7. w sprawie zamiany nieruchomości /projekt nr 160/07/,
7.8. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
/projekt nr 150/07/,
7.9. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości /projekt nr 144/07/,
7.10.
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym /projekt nr 148/07/,
7.11.
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Bogatynia i Sieniawka
/projekt nr 147/07/,
7.12.
w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 155/07/,
7.13.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na
kadencję 2008-2011 /projekt nr 154/07/,
7.14.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję
2008-2011 /projekt nr 153/07/,
7.15.
w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na 2007 rok /projekt nr 157/07/,

7.16.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie
Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego
uprawnionych /projekt nr 158/07/,
7.17.
w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Gminy Bogatynia /projekt nr
103 a/07/.
7.18.
w sprawie pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Bogatyni /projekt nr
161/07/,
7.19.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą
„Centrum Sportowo-Rekreacyjne Bogatynia” sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni
/projekt nr 156/07/.
8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
8.1. Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych
V kadencji Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
9. Wolne wnioski.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
do pkt-u 3
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych
Przewodniczący Rady przekazał głos Przewodniczącemu Rady Osiedla Nr 1.
Zbigniew Wójcikiewicz Przewodniczący Rady Osiedla Nr 1 w imieniu swoim, Rady
Osiedla oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury zaprosił mieszkańców Miasta i Gminy na
II Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Śpiewający Seniorzy”, który odbędzie się 15 listopada
br. w BOK-u.
do pkt-u 4
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia
za I półrocze 2007 roku
Przewodniczący Rady poinformował, iż Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za
I półrocze 2007 roku.
Pismo WIAS-JG-0134-I-203/2007 z 28.08.2007 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu
/opinia RIO/.
Przewodniczący zapytał radnych czy są pytania.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie przedłożoną przez
Burmistrza MiG Bogatynia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta
Bogatynia za I półrocze 2007 roku.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /18 głosów „za” , brak głosów
„przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”/ przyjęła przedłożoną przez Burmistrza
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze
2007 roku.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2007
roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

do pkt-u 5
Rozpatrzenie sprawozdań z działalności spółek gminnych oraz zakładu budżetowego
za I półrocze br.
Przewodniczący Rady poinformował, iż radni otrzymali sprawozdania /7 egz./ spółek
gminnych oraz MZGK za I półrocze 2007 roku pismem BB.0057-47/879/07 oraz BB.005737/926/07 z dnia 16.10.2007 roku.
1/ Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni + materiał uzupełniający dot. wyniku
finansowego za wrzesień 2007,
2/ Gminny Zarząd Mienia Komunalnego sp. z o. o. w Bogatyni,
3/ Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni,
4/ Telewizja Kablowa Bogatynia,
5/ Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bogatyni,
6/ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Bogatyni,
7/ Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o. w Bogatyni /pismo z dnia 20.07.2007 r.
oraz pismo z dnia 23.10.2007r. /
Sprawozdania wraz z ww pismem stanowią załącznik nr 9 do protokołu sesji.
Przewodniczący zapytał radnych czy mają pytania i uwagi w tym punkcie.
Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Niczyporuk powiedziała, że radni mieli całkiem inne
oczekiwania co do formy przedstawionych sprawozdań. Dlatego też zwraca się z prośbą do
dyrektorów i prezesów spółek gminnych o uzupełnienie materiału. Według opinii radnej
sprawozdania powinny zawierać m.in. informacje nt. przychodów, kosztów i innych
parametrów ekonomicznych, które mogłyby zobrazować radnym obecną sytuację danego
zakładu, a tym samym Rada byłaby w stanie zweryfikować zapowiedzi udzielone podczas
bilansu otwarcia.
Radny Stanisław Goszczycki swoją wypowiedzią potwierdził opinię radnej Elżbiety
Niczyporuk, i także poprosił o uzupełnienie i poprawienie przedstawionych materiałów. Jako
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu zapowiedział, że wystosuje zaproszenie do wszystkich
dyrektorów i prezesów z prośbą o uczestnictwo w posiedzeniu komisji celem udzielenia
szczegółowych wyjaśnień. Tym samym wnosi o przyjęcie sprawozdań tylko i wyłącznie jako
złożonych terminowo.
Wobec braku uwag oraz niekompletności złożonego materiału radni przystąpili do omawiania
kolejnego punktu porządku obrad.
do pkt-u 6
Rozpatrzenie sprawozdania z przygotowanych wniosków aplikacyjnych
mających na celu uzyskanie finansowania ze środków z Unii Europejskiej
zadań realizowanych przez gminę
Przewodniczący Rady poinformował, iż radni otrzymali sprawozdania z przebiegu procesu
pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a w szczególności funduszy europejskich pismem
BB.0057-36-1/878/07 z dnia 12.10.2007r. stanowiącym załącznik nr 10 do protokołu sesji
- pismo RES.006-13/1817/07 z 05.10.2007 r.
- pismo IZF.FZ.0562-4/635/07 z 04.10.2007 r.
- pismo BWR.071-8/881/07 z 04.10.2007 r.

- pismo GF.0114/5468/07 z 04.10.2007 r.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do ww. materiału.
Radny Stanisław Goszczycki stwierdził, że przedłożone radnym sprawozdania
z przygotowanych wniosków aplikacyjnych są niekompletne, a zaprezentowane w nich
informacje nieczytelne. Zaproponował, aby autorzy tych wniosków omówili przedstawione
przez siebie sprawozdania na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu.
Radny Andrzej Lipko zgłosił wniosek, aby Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
sporządził sprawozdania z przygotowanych wniosków aplikacyjnych mających na celu
uzyskanie finansowania ze środków z Unii Europejskiej. Sprawozdania te należałoby
przekazać poprzez Komisję ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska na kolejną sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja Lipko.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /19 „za” , brak głosów „przeciw”
i głosów „wstrzymujących się”/ przyjęła wniosek radnego zobowiązujący Wydział
Inwestycji i Ochrony Środowiska do sporządzenia sprawozdania z przygotowanych
wniosków aplikacyjnych mających na celu uzyskanie finansowania ze środków z Unii
Europejskiej zadań realizowanych przez gminę celem przekazania – poprzez Komisję
ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa ii Ochrony Środowiska – na
kolejną sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Radny Tadeusz Okorski zawnioskował, aby materiały za poszczególne okresy
z działalności spółek gminnych były analizowane przez Komisję ds. Budżetu oraz Komisję
Rewizyjną, które następnie zdałyby relację z przeanalizowanych dokumentów.
Przewodniczący Rady nie poddał wniosku radnego pod głosowanie z powodu
niedotrzymania przez radnego dyscypliny porządku obrad. Przewodniczący zaproponował
radnemu zgłoszenie swojego wniosku w punkcie obrad - Wolne wnioski.
Burmistrz MiG Andrzej Grzmielewicz poparł wniosek radnego, uważa że część opisowa
szczególnie w kwestii funduszy zewnętrznych jest bardzo potrzebna. Stwierdził, że tak
naprawdę to same cyferki nie oddają rzeczywistych starań i zabiegów, które zmierzają do
tego, żeby maksymalnie korzystać z tych funduszy. Wspólnie z naczelnikiem staramy się, aby
tych środków z Unii płynęło jak najwięcej. Rzeczywiście już na dziś mamy bardzo duże
sukcesy. Kwoty, które możemy uzyskać w ramach pomocy zewnętrznej są bardzo znaczne.
Zapewnił, że w krótkim czasie wydział pana Marka Lewanowicza przygotuje takie dane.
Burmistrz stwierdził, że ta Radą jest pierwszą Radą, która tak mocno zabiega o to, aby
inwestycje zyskiwały znaczne poparcie, jeżeli chodzi o możliwości finansowania
zewnętrznego. Jednym z kryterium doboru pewnych zadań jest fakt czy istnieje możliwość
pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Jeżeli popatrzymy na te sumy - jeżeli chodzi o stację
uzdatniania wody, inwestycję w Markocicach, w Porajowie na Osiedlu Piastowskim – to
widać jasno, że rzeczywiście tak jakbyśmy w tym momencie w oparciu tylko o środki
zewnętrzne tworzyli bardzo znaczną część naszego budżetu. Jest to istotne, trzeba o tym
mówić, trzeba to pokazywać i trzeba zrobić wszystko, żeby Gmina Bogatynia korzystała
z tego co jest zagwarantowane w ramach naszego członkostwa unijnego.
Przewodniczący Rady przekazał głos zastępcy Burmistrza Dominikowi Matelskiemu.

Zastępca Burmistrza Dominik Matelski chciałby uszczegółowić i doprecyzować kilka
rzeczy, a mianowicie jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, które były w planie
inwestycyjnym na ten rok - praktycznie większość z nich została zrealizowana zgodnie
z planem inwestycyjnym. Wtedy pojawiły się tam informacje dot. pozyskiwanych dotacji,
z jakich funduszów i w jakich kwotach. Generalnie to się nie zmieniło i te wszystkie fundusze
zostały pozyskane oprócz jednego działania z Interreg-u Osiedla w Markocicach, gdzie
złożyliśmy wnioski o płatność i czekamy na jeszcze cześć pieniążków. W tej chwili
podpisaliśmy aneks na 800 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o działania przyszłe to niestety
jeszcze w tej chwili nie możemy określić pewnych priorytetów i działań w jakim kierunku
pójdziemy, ponieważ Urząd Marszałkowski jest na etapie uszczegóławiania Regionalnego
Programu Operacyjnego. Niestety nie wiemy jakie wytyczne zostaną wprowadzone i czy
pozwolą to naszym projektom na to, żeby aplikować. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że
są to bardzo rygorystyczne kryteria, które trzeba wszystkie spełnić. Niespełnienie
jakiegokolwiek kryterium eliminuje nasz wniosek z dotacji. W tej chwili wydział na bieżąco
monitoruje wszystkie procesy jakie zachodzą. W listopadzie w Urzędzie Marszałkowskim
odbędą się szkolenia. W ramach tych uszczegółowień, które powstaną określimy priorytety
wspólnie z Burmistrzem i wtedy Wysoka Rada otrzyma wszelkie informacje dot. działań
które należy podjąć, aby skutecznie pozyskać środki. Natomiast na tą chwilę nie ma jeszcze
tak precyzyjnych informacji, żeby obiecywać złote góry. Burmistrz uważa, że jak już
pozyskamy informację, zrealizujemy wytyczne to wtedy poinformujemy radnych, że
aplikujemy z takich i takich priorytetów i sięgamy po takie i takie środki – to jeżeli chodzi
o krajowy program regionalny-operacyjny.
Jeżeli chodzi o współpracę terytorialną to będziemy tu chcieli opierać się na programie
czesko-polskim i niemiecko-polskim, ponieważ w tych programach należy mieć partnera.
Jeżeli chodzi o program czesko-polski jest on już praktycznie na ukończeniu i można
powiedzieć, że całkiem niebawem będziemy mogli myśleć o poważnych projektach.
Natomiast jeżeli chodzi o program niemiecko-polski to jest on na etapie praktycznie
znikomym. Burmistrz na nadzieję, że w przyszłym roku będą dopiero powstawać jakieś
wytyczne co do tego w jaki sposób? gdzie? co? Punkty informacyjne na dzień dzisiejszy nie
mają żadnych informacji. Dlatego też Burmistrz prosi radnych o wyrozumiałość zapewniając
jednocześnie, że czuwa nad tym i pilnuje tego tematu, ale niestety jeżeli nie ma „czegoś to
i z pustego Salomon nie naleje”.
Wobec braku kolejnych uwag i zapytań radnych Przewodniczący Rady zakończył dyskusję
w tym punkcie.
do pktu - 7
Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na
z autopoprawkami nr 1 i nr 2.
Projekt uchwały nr 159/07 stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji.
Autopoprawka nr 1 stanowi załącznik nr 12.
Autopoprawka nr 2 stanowi załącznik nr 13.
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Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o omówienie proponowanych zmian oraz
autopoprawek.
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka wyjaśniła, że zmiany w budżecie gminy na 2007 rok
wiążą się z koniecznością wprowadzenia dochodów i przeznaczenia tych dochodów na

wydatki. Te dochody to kwota 374 tys zł i jest to dotacja jaką Gmina otrzyma w formie
refundacji wydatków poniesionych na dwa zadania inwestycyjne tj. na remont Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Działoszynie - kwota 130.250,00 zł oraz na remont Przychodni
Rejonowej przy ulicy Fabrycznej w Bogatyni – kwota 243.750,00 zł.
Te dochody oraz przemieszczenia w wydatkach przeznaczone zostaną :
- na eksploatację przepompowni czynnika grzewczego przy ulicy Białogórskiej kwota
1.200,00 zł oraz 500 zł na opłatę za energię elektryczną w tej przepompowni.
- 12 tys zł na eksploatacje nieczynnej sieci cieplnej w obrębie ulicy Włókienniczej
i Białogórskiej w Bogatyni.
- 100 tys zł na objęcie akcji w PEC-u w Bogatyni z przeznaczeniem na rozbudowę sieci
cieplnej w rejonie ulicy Daszyńskiego i Bojowników w Bogatyni. Z tym wydatkiem wiąże się
następny projekt uchwały, jaki radni mają w punkcie 7.16, a dotyczący zobowiązań
w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną
w budżecie gminy na 2007 rok. Ponieważ środki przeznaczamy do naszej spółki komunalnej
na objęcie akcji, a środki te zostaną przeznaczone – w spółce już – na realizację zadania
inwestycyjnego w budżecie gminy na 2007 rok i można zapisać tylko kwotę 100 tys zł.
Wartość całego zadania stanowi kwotę 400 tys zł i dlatego też niezbędne jest podjęcie
uchwały upoważniającej Burmistrza do zaciągania zobowiązań poza budżet 2007 roku.
W 2008 roku przekazalibyśmy na realizację tego zadania środki też na objęcie akcji w kwocie
300 tys zł do 15 stycznia 2008 roku.
- 100 tys zł przeznaczamy na rozbudowę sieci cieplnej w obrębie ulicy Kościuszki oraz 35 tys
zł na rozbudowę sieci cieplnej w rejonie ulicy Zamoyskiego i Warszawskiej.
- w związku z przetargiem ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu należy
zwiększyć środki o 60 tys zł na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi
powiatowej pomiędzy miejscowościami Sieniawka i Porajów. Po przetargu okazało się, że
środki zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 100 tys zł są niewystarczające.
- 32.300,00 zł na montaż barierek ochronnych przy drogach na terenie miasta.
- przenosimy też środki, które Rada przyznała już na poprzedniej sesji – 20 tys zł na punkt
widokowy „Obserwator”, ponieważ uwzględniamy uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej
i zadanie zostaje przeniesione z działu „gospodarka komunalna” do „turystyki”.
- zwiększa się środki w wysokości 24 tys zł na wpłatę do Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- zwiększa się środki na realizację zadań związanych ze szkoleniem pracowników 26 tys zł.
W nowym roku budżetowym będzie wymieniany system informatyczny, w związku z tym
niezbędne są już w tej chwili szkolenia.
- zwiększa się środki w kwocie 57 tys zł na realizację umów związanych z wyceną spółki
TVK.
- 2 tys zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie do sztandaru dla Komendy
Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Wszystkie Gminy składają się na ten sztandar i ta kwota to
udział gminy Bogatynia w tym przedsięwzięciu.
- kwota 6,5 tys zł na zakup kserokopiarki dla GCI,
- kwota 5 tys zł na remont płyty nastudziennej na zbiorniku sanitarnym przy świetlicy
w Lutogniewicach.
- kwota 150 tys zł na budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Puszkina.
- kwota 30 tys zł na rozbiórkę budynków komunalnych grożących zawaleniem.
- kwota 7 tys zł na wykonanie dokumentacji zasilania ogródków działkowych „Jarzębinka”
w Bogatyni.
- kwota 2 tys zł na remont schodów wejściowych do świetlicy w Bratkowie.

- dotacja dla BOK na działalność bieżącą to środki w wysokości 72.388,00 zł na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /zatrudniono nowych instruktorów w BOK-u
oraz na odprawę dla byłego dyrektora/.
- 83.621,00 złotych to środki dla OSiR-u w związku z zatrudnieniem referenta ds. rozliczeń,
w tym kwota 74 tys zł na remont pomieszczeń hotelowych w OSiR.
- 3,5 tys zł na remont bieżący szatni LZS w Sieniawce oraz 7 tys zł na wykonanie
dokumentacji zasilania szatni LZS w Jasnej Górze.
Jeżeli chodzi o zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska to przeznacza się
kwotę w wysokości 30 tys zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
budynku przeznaczonego do przechowywania zwierząt padłych. Środki te zdejmuje się z
zadania instalacja do odzysku odpadów zielonych.
Do przedłożonego projektu w sprawie zmian w budżecie doszły jeszcze dwie
autopoprawki. Autopoprawka nr 1 wiąże się z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych
środków na wykonanie zatoczki autobusowej przy Gimnazjum Nr 1 – jest to kwota 30 tys zł.
Tą kwotę zabezpieczyliśmy z zadań, które już zostały zrealizowane i z których pozostały
jeszcze środki. W załączniku nr 2 skreśla się wydatki, które związane są z wydatkami szkoły
w Działoszynie oraz w Gminnym Centrum Informacji, ponieważ dotyczą one kompetencji
Burmistrza i zostaną uwzględnione w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie zmian w budżecie.
Autopoprawka nr 2 wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty budynków
/100% własność gminy/ jeszcze przed okresem zimowym. Tutaj uwzględnione zostały
wnioski radnych zgłoszone podczas obrad komisji problemowych oraz wnioski mieszkańców
gminy o remonty jeszcze przed okresem zimowym. Kwota 200 tys zł będzie pochodziła ze
zmniejszenia środków na oświetlenie. Po analizie budżetu za trzy kwartały okazało się, że
środki zabezpieczone na to zadanie tj. na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy
wystarczą do realizacji tego zadania w roku 2007 i nie zostaną w pełni wykorzystane.
Kwota 11 tys zł jest to przesunięcie ze „sportu masowego” do działu „kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”. Środki te niezbędne są do realizacji zadania związanego
z organizacją obchodów Święta Niepodległości.
Radny Jerzy Wojciechowski wyraził swoje wątpliwości w stosunku do działu 926 i poprosił
o krótki komentarz dot. zwiększenia wydatku w związku z zatrudnieniem referenta ds.
rozliczeń. Poprosił też o wyjaśnienia - dział 921 dot. zwiększenia wydatków w związku
z zatrudnieniem nowych instruktorów. Z uwagi na brak środków finansowych na wyrównanie
płac dla pracowników administracji w oświacie radny poprosił o wyjaśnienie poruszonych
kwestii pod względem celowości.
Przewodniczący Rady poprosił dyrektora OSIR-u o udzielenie odpowiedzi.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni Konrad Wysocki odpowiedział, iż jego
zdaniem istnieje uzasadniona potrzeba zatrudnienia referenta ds. rozliczeń, ponieważ do
chwili obecnej w OSIR nie było osoby, która dokonywałaby rozliczeń. Zatrudnienie osoby na
tym stanowisku pozwoli na uporządkowanie dokumentacji.
Przewodniczący Rady udzielił głosu zastępcy Burmistrza Jerzemu Stachyrze.
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra uważa, że zasadnym jest zatrudnienie nowych
instruktorów w BOK, ponieważ praca ich polega na pracy z dziećmi i z młodzieżą. Burmistrz
poprosił radnych by nie łączyć tej sprawy z wyrównywaniem płac w oświacie. Jeżeli chodzi
o ten problem to zdaniem Burmistrza zrobiono w tej sprawie już i tak bardzo dużo.
Przypomniał, iż w momencie tworzenia Zespołu Szkół wyrównano dysproporcje płacowe

jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową Nr 3. Planuje się również wyrównać te dysproporcje
płacowe w dwóch kolejnych placówkach, czyli w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum
Nr 1. Wyrównania płacowe będę miały miejsce od pierwszego stycznia.
Burmistrz MiG Andrzej Grzmielewicz w nawiązaniu do wypowiedzi zastępcy Burmistrza
stwierdził, że jedną z ostatnich rzeczy, które można zarzucić tej Radzie to jest fakt, iż nie
dostrzega uposażeń czy też przywrócenia pewnych jakiś standardów sprzed kilku, czy
kilkunastu lat, jeżeli chodzi o prestiż zawodu nauczyciela. Burmistrz powiedział, iż trwają
intensywne prace nad dodatkiem motywacyjnym i uważa, że to właśnie miał pan Burmistrz
na myśli. Będzie dążył do uzyskania od radnych zgody, aby pensje w oświacie były
adekwatne do ponoszonych wysiłków, do odpowiedzialności jaka wiążę się z tą pracą, a także
do właściwego prestiżu nauczyciela. Jako nauczyciel dostrzega ten problem i uważa, że Rada
wyraża wiele przychylności w tym względzie. Zapewnił, że problem oświaty jest doskonale
znany i wspólnie zrobimy wszystko, aby właśnie ta sfera była w sposób szczególny
traktowana w Bogatyni, ponieważ pełni szczególną misję. Burmistrz przypomniał, że jednym
z postanowień Rady Gminy i Miasta było podniesienie wynagrodzenia jeżeli chodzi
o wychowawstwo. Radni pracujący w zawodzie nauczyciela wiedzą, iż wcześniejsze środki
przeznaczone czy związane z wychowawstwem były dalece niewystarczające. Burmistrz
sądzi, że jakiś oddźwięk w środowisku nauczycielskim już jest zauważalny. Zapewnił, że tutaj
żadnych wątpliwości nie będzie, bo jest ta sfera o którą będziemy dbać. Z drugiej strony też
musimy sobie zdawać sprawę, że ta Rada nie może być Radą, która wyłącznie skupia się
tylko na określonych problemach. Rozwój Gminy, który także następuje przez podnoszenie
płac w sferze budżetowej musi być równomierny i mamy tutaj świadomość– Burmistrz
zapewnił radnego Wojciechowskiego – że tutaj wszelkie zagrożenia, które być może gdzieś
tam są powielane, powtarzane, po prostu nie mają miejsca.
Radny Andrzej Lipko zapytał o § 6050 - wydatki inwestycyjne dot. wykonania zatoczki dla
autobusów w pobliżu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni. Radny przypomniał, że
w momencie kiedy Rada podejmowała decyzję o łączeniu szkół ustalono, że do września
zatoczka zostanie wykonana.
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski powiedział, że to zadanie nie zostało jeszcze
wykonane, ponieważ obarczone jest wieloma uzgodnieniami, których trzeba dokonać na
etapie realizacji inwestycji. Na dzień dzisiejszy w celu zapewnienia bezpieczeństwa
Burmistrz polecił ustawienie w tamtym miejscu znaków zakazu zatrzymywania się.
Radny Piotr Woeltz poprosił o wyjaśnienie przekazania środków w kwocie 74 tys zł dla
OSiR-u na remonty pokoi hotelowych. Swoje zapytanie radny uzasadnił niezbyt odległym
czasem od powstania budynku.
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra poinformował radnych, iż Ośrodek Sportu i Rekreacji
nie jest obiektem całkiem nowym, a wykorzystywane są w dość dużym zakresie właśnie
pomieszczenia hotelowe. Regularnie odbywają się tam obozy i kolonie i w związku z tym
pomieszczenia te po prostu wymagają już remontu.
Dyrektor OSIR-u Konrad Wysocki potwierdził wypowiedź zastępcy Burmistrza. Dodał, że
pomieszczenia hotelowe wykorzystywane są tylko w sezonie letnim – dlatego też koniecznym
jest wyremontowanie tych pomieszczeń celem podniesienia standardu oraz możliwości
udostępniania ich przez cały rok.

Radny Piotr Woeltz powiedział, że w związku z odpowiedzią dyrektora OSiR-u zawnioskuje
o przekazanie dokumentacji dotyczącej wykorzystywania pomieszczeń hotelowych
w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Radny poddał pod wątpliwość kwotę jaka ma być przekazana
dla OSiR-u argumentując to brakiem proporcjonalności w stosunku do pieniędzy, które mają
być przekazane do MZGK i GZMK na remonty mieszkań.
Burmistrz MiG Andrzej Grzmielewicz wyjaśnił, że pieniądze, które mają być przekazane
dla MZGK i GZMK dotyczą tylko i wyłącznie końca bieżącego roku. Rozumie, że być może
byłaby wola, aby na Miejski Zakład i kwestię remontów przeznaczyć nie 200 tys zł a milion
złotych. Burmistrz zwrócił uwagę na fakt, iż kończymy rok i możliwości przerobowe zakładu
też są w pewnym sensie ograniczone. Ta suma wystarczy na funkcjonowanie być może do
końca roku. Jeżeli okaże się, że zakład budżetowy te 200 tysięcy szybko spożytkuje na
przykład na nieskończone dachy w Zatoniu i w Trzcińcu - są to bieżące remonty w tej
najbardziej upośledzonej substancji mieszkaniowej Bogatyni – i jeżeli pod koniec listopada
pojawi się kolejna sprawa dotycząca zwiększenia środków również będzie o to wnioskował.
Burmistrz uważa, że w tej Radzie jest właściwy klimat do tego, żeby tym bardzo biednym
mieszkańcom, którzy żyją naprawdę w trudnych warunkach pomóc. 200 tys zł, które ma
otrzymać Miejski Zakład jest na zrównoważenie poziomu finansowego zakład. Chcemy, aby
te bieżące remonty nie zostały w pewnym momencie zatrzymane, a mamy do końca roku
jeszcze troszkę czasu. Powinniśmy realizować remonty na bieżąco i stąd są te środki. Jeżeli
okaże się pod koniec roku, że jeszcze kilka rzeczy w Bogatyni można zrobić – jeżeli chodzi
o budownictwo komunalne – będzie wnioskował. Dlatego też Burmistrz zwrócił się do
radnych, aby podejść do autopoprawki ze zrozumieniem.
Radny Andrzej Lipko powiedział, że w zupełności zgadza się z opinią i prośbą dyrektora
OSiR-u, ponieważ często przebywa w budynkach OSiR i doskonale zna ich stan techniczny.
Przewodniczący Rady powiedział, że właśnie wskazywanie dysproporcji oraz prace na
komisjach i sesji mają pomóc w podjęciu właściwej decyzji.
Radny Tadeusz Okorski poprosił dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
o wyjaśnienie czy kwota 200 tys zł jest wystarczająca dla prawidłowego funkcjonowania
zakładu oraz czy zakład jest w stanie spożytkować taką sumę pieniędzy do końca bieżącego
roku.
Eugeniusz Hałas dyrektor MZGK oświadczył, że zwiększenie środków finansowych
przeznaczonych na działalność MZGK jest spowodowane wzrostem liczby remontów dachów
po gradobiciu. Aby zakład mógł prawidłowo funkcjonować do końca bieżącego roku
potrzebne są środki w wysokości 229.652,00 złotych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
 autopoprawkę nr 2
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /16 głosów „za”, brak głosów
„przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”/ przyjęła autopoprawkę nr 2.
 oraz autopoprawkę nr 1
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /16 głosów „za”, brak głosów
„przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”/ przyjęła autopoprawkę nr 1.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian budżetu Gminy na 2007 rok /projekt nr 159/07/ wraz z autopoprawkami nr 1 i nr 2.
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 głos „przeciw”, brak głosów
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/119/07 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok
podjęta została większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrad, stwierdził quorum – na sali było obecnych 20
radnych.
7.2. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Projekt nr 145/07 stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są pytania do projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/120/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji.
7.3. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Projekt nr 146/07 stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/121/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni podjęta
została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu sesji.
7.4. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2006 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia
20 grudnia 2006 roku w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy
Bogatynia, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku
dochodów własnych
Projekt uchwały nr 149/07 stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady oznajmił, że Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”.

Uchwała Nr XVI/122/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2006 Rady Gminy
i Miasta w Bogatyni z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie określenia dochodów
jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być
gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu sesji.
7.5. w sprawie wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką
Projekt uchwały nr 151/07 stanowi załącznik nr 21 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja ds. Obywatelskich i Praworządności
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”/
Uchwała Nr XVI/123/07 w sprawie wymogu uzyskania licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu sesji.
7.6. w sprawie objęcia ochroną gruntów rolnych
Projekt 152a/07 stanowi załącznik nr 23 do protokołu sesji.
Projekt uchwały 152/07 został anulowany i stanowi załącznik nr 23a do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała w/w projekt.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych Przewodniczący poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/124/07 w sprawie objęcia ochroną gruntów rolnych została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu sesji.
7.7. w sprawie zamiany nieruchomości
Projekt uchwały nr 160/07 stanowi załącznik nr 25 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował iż Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy,
Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w
projekt uchwały.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/125/07 w sprawie zamiany nieruchomości została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu sesji.
7.8. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Projekt nr 150/07 stanowi załącznik nr 27 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt
uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/126/07 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości
w drodze przetargu została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu sesji.
7.9. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
z gminnego zasobu nieruchomości
Projekt nr 144/07 stanowi załącznik nr 29 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy,
Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w
projekt uchwały.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/127/07 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu sesji.
7.10. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym
Projekt uchwały nr 148/07 stanowi załącznik nr 31 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poprosił Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu
o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do w/w projektu uchwały.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Lucyna Pędrak poprosiła
o wprowadzenie zmiany w treści projektu uchwały polegającej na dopisaniu w § 1 wierszu
drugim po słowach „o numerze ewidencyjnym” słów „części działek”. Dodała, iż na
posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska szczegółowo omówiła zaproponowaną zmianę
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę w treści w/w projektu
uchwały.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /20 głosów „za”, brak głosów
„przeciw” i głosów „wstrzymujących się”/ jednogłośnie przyjęła zmianę w treści
projektu uchwały.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/128/07 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej w trybie bezprzetargowym została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu sesji.
7.11. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Bogatynia i Sieniawka
Projekt nr 147/07 uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/129/07 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji
Bogatynia i Sieniawka została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu sesji.
7.12. w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu
miasta i gminy Bogatynia
Projekt nr 155/07 stanowi załącznik nr 35 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady oświadczył, że projekt uchwały był przedmiotem obrad:
 Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, która jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 Komisji ds. Budżetu, która także pozytywnie zaopiniowała w/w projekt.
Następnie zapytał radnych czy są pytania lub uwagi.
Burmistrz MiG Andrzej Grzmielewicz uściślając zapisy w projekcie wyjaśnił, że jeżeli
chodzi o kościół w Działoszynie to w tym przypadku mamy szansę to zadanie zakończyć, bo
jak wiemy prace tam trwają już od ponad dziesięć lat. Jest to obiekt o wyjątkowych walorach
zabytkowych zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz niezwykle okazały, przepiękne freski,
dziedzictwo, które musimy szanować. Burmistrz ma nadzieję, że będzie to jedna z ostatnich
dotacji dla Działoszyna. Jeżeli chodzi o parafię rzymsko - katolicką w Porajowie Burmistrz
wyjaśnił, że nie chodzi o kościół w Porajowie tylko o kościół w Sieniawce. Kościół w
Porajowie nie jest obiektem zabytkowym. W obiekcie w Sieniawce jest potrzeba przede
wszystkim wymiany pokrycia dachowego. Z rozmowy z księdzem wynika, że być może tych
prac nie uda się w tym roku wykonać, natomiast środki potrzebne są na zakup materiału.
W przyszłym roku budżetowym zaproponuje, aby podobne środki na tego typu obiekty
przeznaczać, a dziś już ze swej strony radnym dziękuje.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/130/07 w sprawie podziału środków z dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu sesji.
7.13. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję
2008-2011 .
Projekt uchwały nr 154/07 stanowi załącznik nr 37 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował radnych o procedurach związanych z wyborem
ławników zarówno do Sądu Okręgowego jak i do Sądu Rejonowego zgodnie z którymi dla

przeprowadzenia wyborów należy powołać komisję skrutacyjną. Wobec powyższego poprosił
radnych o zgłaszanie kandydatur do składu komisji.
Radny Andrzej Litwin do składu komisji zgłosił radnego Stanisława Goszczyckiego.
Radny Stanisław Goszczycki wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Ryszard Morawski zgłosił radną Katarzynę Piestrzyńską – Fudali, która
wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Tadeusz Okorski do pracy w komisji zgłosił radnego Andrzeja Lipko, który
także wyraził zgodę.
Radny Jacek Kuciński zgłosił wniosek o zamknięcie listy członków komisji
skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /19 „za”, brak głosów „przeciw”
i głosów „wstrzymujących”/ jednogłośnie przyjęła wniosek o zamknięcie listy członków
komisji skrutacyjnej.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany skład komisji
w osobach: radny Stanisław Goszczycki, radna Katarzyna Piestrzyńska – Fudali oraz radny
Andrzej Lipko.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /19 głosów „za”, brak głosów
„przeciw” i głosów „wstrzymujących się”/ zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia wyborów.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do momentu zakończenia prac przygotowawczych
związanych z przeprowadzeniem wyboru ławników.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady, stwierdził quorum, na sali znajdowało
się 19 radnych.
Radny Stanisław Goszczycki odpowiedział na pytanie dot. możliwość zgłaszania
kandydatów na ławników (zapytanie sformułowano podczas przerwy). W swojej wypowiedzi
radny omówił wszystkie procedury jakie zostały podjęte w celu wyłonienia w drodze uchwały
Rady kandydatów na ławników.
Następnie odczytał protokół z posiedzenia Zespołu Opiniodawczego w sprawie dokonania
wstępnej selekcji kandydatur na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i do Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011.
Protokół Zespołu Opiniodawczego z dnia 1 października 2007 roku stanowi załącznik nr 38
do protokołu z sesji.
Następnie poinformował radnych o sposobie głosowania na ławników do Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu oraz do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011.
Po akcie głosowania tajnego Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji
skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Stanisław Goszczycki przedstawił protokół
z przeprowadzonego głosowania nad wyborem ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze na kadencję 2008-2011.
Protokół z wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011
stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego dokonano wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencje 2008-2011 w osobach;
1. Monika Gąsiorowska.
2. Mariola Helena Kosińska.
Po wyborze ławników i wpisaniu ich danych osobowych do załącznika projektu uchwały
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/131/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze na kadencję 2008-2011 została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu sesji.
Karty do głosowania stanowią załącznik nr 40 do protokołu sesji.
7.14. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 20082011
Projekt uchwały nr 153/07 stanowi załącznik nr 41 do protokołu sesji.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Goszczycki przedstawił protokoły
z przeprowadzonych głosowań /dwóch osobnych głosowań/ nad wyborem ławników do Sądu
Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 2008-2011.
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego dokonano wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 2008-2011 do orzekania z zakresu prawa pracy
w osobach:
1. Andrzej Jan Chyl
2. Edyta Jasiukiewicz
3. Wiesława Anna Kisiel
4. Dorota Bojakowska
5. Henryk Para
Protokół z wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 2008-2011 do
orzekania z zakresu prawa pracy stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały.
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego wybrano ławników do Sądu
Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 2008-2011 w osobach:
1. Grzegorz Kubiak
2. Monika Rotokla
3. Danuta Teresa Pąk
Protokół z wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 2008-2011
stanowi załącznik nr 3 do projektu uchwały.
Po wybraniu ławników i wpisaniu ich danych osobowych do załączników projektu uchwały
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”/.
Uchwała Nr XVI/132/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
na kadencję 2008-2011 została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 42 do protokołu sesji.
Karty do głosowania stanowią załączniki nr 43 i 44 do protokołu sesji.

7.15. w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na 2007 rok
Projekt uchwały nr 157/07 stanowi załącznik nr 45 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady oświadczył, że omawiany w tym punkcie projekt uchwały był
przedmiotem obrad:
 Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, która jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 Komisji ds. Budżetu, która także pozytywnie zaopiniowała ww projekt.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XVI/133/07 w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji
o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na 2007 rok została
podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 46 do protokołu sesji.
7.16. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Projekt uchwały nr 158/07 stanowi załącznik nr 47 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że projekt uchwały był przedmiotem obrad:
 Komisji ds. Budżetu, która pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 Komisji Rewizyjnej, która także pozytywnie zaopiniowała w/w projekt.
Następnie Przewodniczący poinformował o zmianach jakie są proponowane w związku
wyżej wymienionym projektem uchwały:
− proponuje się zmianę w § 6 w punkcie 1 (wiersz 7): zamiast „60 miesięcy” – „120
miesięcy”,
− proponuje się zmianę w § 6 w punkcie 2: zakończyć punkt 2 po wyrazach „w dniu
złożenia wniosku o ulgę”,
− proponuje się zmianę w § 6 w punkcie 3: dopisanie słów „kwoty odsetek dotyczących
zwrotu udzielonej bonifikaty ustala się w wysokości 1% od niespełnionej części rat”.
Pismo BH.W-152/07 dot. wprowadzenia ww. zmian jest załącznikiem do projektu uchwały.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioskowane zmiany.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /18 „za”, brak głosów „przeciw”
przy 1 głosie „wstrzymującym się”/przyjęła zmiany do projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/134/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających
Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego
uprawnionych została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 48 do protokołu sesji.

7.17. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Gminy Bogatynia
Projekt uchwały nr 103a/07 stanowi załącznik nr 49 do protokołu sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Niczyporuk zgłosiła wniosek o zmianę w porządku
obrad polegającą na przeniesieniu dyskusji z podpunktu 7.17. na koniec sesji tak, aby
najpierw rozpatrzyć projekty o numerach 161/07 i 156/07.
Przewodniczący Rady powiedział, że wniosek o przeniesienie punktu 7.17 jest jak
najbardziej zasadny, ponieważ Bank oczekuje decyzji Rady w sprawie pożyczki zaciągniętej
przez SP ZOZ w Bogatyni.
Wobec powyższego Przewodniczący poddał wniosek radnej pod głosowanie.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /19 „za”, brak głosów „przeciw”
i głosów „wstrzymujących”/ zatwierdziła wniosek radnej dot. przeniesienia dyskusji nad
projektem uchwały w sprawie kodeksu na koniec sesji w punkcie 7.19.
Porządek po zmianach:
7.17. w sprawie pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Bogatyni /projekt nr 161/07/,
7.18. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą „Centrum SportowoRekreacyjne Bogatynia” sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni /projekt nr 156/07/,
7.19. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Gminy Bogatynia /projekt nr 103 a/07/.
8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
8.1. Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych V kadencji
Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
9. Wolne wnioski.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
7.17. w sprawie zwiększenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Bogatyni
Projekt uchwały nr 161/07 stanowi załącznik nr 50 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady oświadczył, iż projekt uchwały był przedmiotem obrad:
 Komisji ds. Budżetu, która pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych, która także pozytywnie zaopiniowała w/w
projekt.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzymującym”/.
Uchwała Nr XVI/135/07 w sprawie zwiększenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ
w Bogatyni została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 51 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do czasu przybycia przedstawicieli firmy, którzy
przekażą informacje dotyczące budowy centrum sportowo - rekreacyjnego.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady, stwierdził quorum – na sali znajdowało się 17
radnych.

7.18. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod
„Centrum Sportowo - Rekreacyjne Bogatynia” sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni
Projekt uchwały nr 156/07 stanowi załącznik nr 52 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przedstawiciela firmy zewnętrznej.

firmą

Przedstawiciel firmy Berndorf Bäderbau podczas przedstawionej przez siebie prezentacji –
przekazał radnym informacje na temat wykorzystywanych przez ich firmę technologii do
budowy basenów, a także informacje dotyczące finansowania tego typu inwestycji.
W przedstawionej przez siebie prezentacji przedstawiciel firmy Berndorf Bäderbau
posługiwał się przykładami z dotychczas zrealizowanych inwestycji.
Burmistrz MiG Andrzej Grzmielewicz powiedział, że stworzenie „aquaparku” w Bogatyni
miałoby być odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców nie tylko miasta, ale i całego
regionu. W dużej mierze chodzi o to, aby inwestycja była konkurencyjna na rynku
regionalnym, a także aby spełniała oczekiwania mieszkańców.
Następnie przedstawiciel firmy Berndorf Bäderbau przedstawił informację na temat
przykładowych rozwiązań dotyczących planowanej inwestycji - przykładowy projekt
„Aquaparku”.
Podczas dyskusji radni debatowali na temat kondycji finansowej spółki, która miałaby
powstać, a w szczególności kondycji finansowej w przypadku niskiego zainteresowania ze
strony klientów. Innymi poruszanymi kwestiami były sprawy związane z prawami własności
przyszłej inwestycji, jak również sprawy związane z dostępnością „aquaparku” dla
mieszkańców regionu m.in. dojazd do obiektu.
W dalszej części rozmawiano na temat celowości inwestycji na terenie gminy, a także na
temat innych alternatywnych rozwiązań, które mogłyby zastąpić planowaną inwestycję.
Zgłoszono wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym punkcie.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /12 „za”, 3 głosy „przeciw” przy
2 głosach „wstrzymujących”/ przyjęła wniosek o zamknięcie dyskusji w omawianym
punkcie.
Następnie głos poza dyskusją zabrał radny Stanisław Goszczycki. Radny poprosił, aby nie
tworzyć nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji, ponieważ Rada w tym punkcie ma
podjęć decyzję o utworzeniu spółki, a nie decyzję o budowie aquaparku.
Wobec braku innych zapytań ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 głos „przeciw”, brak głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XVI/136/07 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą
„Centrum Sportowo-Rekreacyjne Bogatynia” sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni podjęta
została większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 53 do protokołu sesji.
7.19. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Gminy Bogatynia

Radny Andrzej Lipko przedstawił zmiany jakich dokonano w Kodeksie Etyki Radnego
odczytując poszczególne punkty.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o usunięcie z treści „Kodeksu Etyki Radnego” zapisu
art. 8 oraz o pozostawienie zapisu art. 10 w następującym brzmieniu: „Radni zobowiązaniu są
przestrzegać Kodeksu i kierować się jego zasadami”.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych Przewodniczący poddał pod głosowanie
zgłoszony wniosek.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /16 „za”, brak głosów „przeciw”
przy 2 głosach „wstrzymujących się”/ przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady
o wprowadzenie w/w zmian w „Kodeksie Etyki Radnego”.
Wobec braku zapytań ze strony radnych Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw”, 2 głosy
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVI/137/07 w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Gminy
Bogatynia została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 54 do protokołu sesji.
do pktu-8
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego
8.1. Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych V
kadencji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Wobec przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych V kadencji Rady Gminy
i Miasta Bogatynia Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedstawił Radzie sprawozdania.
Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych V kadencji
Rady Gminy i Miasta Bogatynia za 2006 rok stanowi załącznik nr 55 do protokołu sesji.
Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych V kadencji
Rady Gminy i Miasta Bogatynia złożonych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
stanowi załącznik nr 56 do protokołu sesji.
do pktu - 9
Wolne wnioski
Radny Patryk Stefaniak zgłosił wniosek dot. wykonania oznakowania pionowego
i poziomego ścieżki rowerowej Porajów – Zittau – Hradek nad Nisou w związku z dużym
natężeniem ruchu. Radny poprosił także o ustawienie ławek na trasie przejazdu tej ścieżki,
a także o należyte utrzymywanie porządku na ścieżce rowerowej.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /18 „za”, brak głosów „przeciw”
i głosów „wstrzymujących się”/ przyjęła wniosek radnego.
Radny Tadeusz Okorski zgłosił wniosek, aby Komisja ds. Budżetu opiniowała
sprawozdania finansowe spółek, ponieważ ułatwiłoby to pozostałym radnym podejmowanie
decyzji.

Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Niczyporuk zgłosiła wniosek formalny
o przygotowanie sprawozdań z działalności spółek gminnych i zakładu budżetowego
w układzie porównawczym – I półrocze 2006, I półrocze 2007 roku w oparciu o następujące
dokumenty: rachunek zysków i strat, bilans, koszty dochody w układzie rodzajowym
z uwzględnieniem planów rozwoju spółek zawartych w bilansie otwarcia.
Radny Tadeusz Okorski w związku z wnioskiem złożonym przez Wiceprzewodniczącą
Rady wycofał swój wniosek.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
Wiceprzewodniczącej Rady dotyczący przygotowania sprawozdań z działalności spółek
gminnych.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /19 „za”, brak głosów „przeciw”
i głosów „wstrzymujących się”/ przyjęła wniosek w sprawie przygotowania sprawozdań
z działalności spółek gminnych i zakładu budżetowego w układzie porównawczym –
I półrocze 2006, I półrocze 2007 roku w oparciu o następujące dokumenty: rachunek
zysków i strat, bilans, koszty dochody w układzie rodzajowym z uwzględnieniem planów
rozwoju spółek zawartych w bilansie otwarcia.
do pktu-10
Interpelacje i zapytania
Radny Patryk Stefaniak zgłosił zapytanie - na jakim etapie znajduje się proces
przygotowania remontu bądź też adaptacji nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Porajowie?
Przypomniał, że obecny budynek ośrodka zdrowia zgodnie z zarządzeniem Sanepidu jest
dopuszczony do pełnienia swojej funkcji do dnia 31.12.2008 roku.
Następne zapytanie dotyczyło aktualizacji oznakowania pionowego oraz poziomego na
drodze Bogatynia – Sieniawka oraz możliwości zakupu atrapy fotoradaru.
do pktu-11
Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka wobec wyczerpania porządku obrad zamknął XVI
sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia dziękując wszystkim za przybycie.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Paweł Szczotka

Protokołowali:
Marcin Kiersnowski podisp. Biura Rady
Elżbieta Gołaczyńska insp. Biura Rady
Bogatynia 17.12.2007 r.

