Protokół Nr XVIII/07
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 29 listopada 2007 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
Nieobecni radni: Krzysztof Gnacy, Bogusława Witkowska , Jacek Kuciński, Marek Marczak.
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 15.00 do 16.30.
W sesji uczestniczyli:
Andrzej Grzmielewicz
- Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Jerzy Stachyra
- Zastępca Burmistrza,
Dominik Matelski
- Zastępca Burmistrza,
Daniel Fryc
- Sekretarz 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 wraz z
Przewodniczącym Rady Pawłem Szczotką złożyli słowa uznania i podziękowania uczniom
Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni: Partycji i Laurze Goś, Dorocie Filochowskiej,
Joannie Kapic, Justynie Wyrwińskiej, Łukaszowi Bednarskiemu, Grzegorzowi Dawalowi
oraz Arturowi Nawrockiemu - uczniowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni, a
także opiekunowi z Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni Panu Piotrowi Ernestowi za
przeprowadzenie akcji charytatywnej pn. Górnik Przywraca Nadzieję. Burmistrz podkreślił, iż
osoby te swym codziennym działaniem rozsławiają nasza Gminę, a swoją postawą pokazali,
iż bezinteresowność i niesienie pomocy jest czymś bardzo ważnym. Burmistrz będąc
dzieckiem zapamiętał zdanie – człowiek jest wart tyle, ile może ofiarować drugiemu
człowiekowi. I właśnie te działania najlepiej pokazują jak ta ofiarność i to poświęcenie dla
drugiego człowieka ma miejsce u nas, w Bogatyni. Burmistrz ma nadzieję, że ta działalność
będzie prowadzona i że w dalszym ciągu te działania pozwolą na ratowanie zdrowia, a często
i życia obywateli naszego miasta.
Podziękowania za wielką pomoc w organizacji akcji charytatywnej oraz otwarte serce
skierowano także do Pana Pawła Skolickiego.
Wyróżniono także wybitnych bogatyńskich sportowców powołanych do Kadry Polski na
grudniowe mistrzostwa świata w Rotterdamie, a uprawiających dyscyplinę sportową pn.
racketlon,
- Panią Magdę Kamińską – wicemistrzynię świata juniorów, dwukrotną Mistrzyni Polski
Kobiet,
- Pana Grzegorza Sylwestrzaka – dwukrotnego Mistrza Polski,
- Pana Krzysztofa Burbo – wicemistrza Polski w grze deblowej,
- oraz trenera racketlonistów Pana Stanisława Nowaka.
Podziękowania za wsparcie organizacyjne klubu złożono również dyrektorowi Pani Irenie
Komarnickiej.

Pan Stanisław Nowak podziękował Panu Burmistrzowi i Radzie Gminy i Miasta za
wspieranie nie tylko ich klubu, ale również całego sportu w Bogatyni – szkolnych kół
sportowych i innych stowarzyszeń zajmujących się sportem, ponieważ z tych środków
możliwe są wyniki, które mogą i starają się osiągać.
Korzystając z okazji Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz
przedstawił nowego Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni Pana Dariusza
Pobiedzińskiego.
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 17 radnych/, przy którym Rada
może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
do pkt-u 2
Przedstawienie porządku obrad
Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przedstawił porządek sesji.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XV/07 z sesji w dniu 13 września 2007 roku oraz
Nr XVII/07 z 14 listopada 2007 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za III kwartał 2007 roku.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bogatynia na
lata 2007-2014 /projekt nr 175/07/
6.2. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 rok /projekt nr 177/07/
6.3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej /projekt nr 176/07/
6.4. w sprawie diet i zwrotu kosztów służbowych radnych /projekt nr 172/07/
6.5. w sprawie wniesienia w formie aportu do Spółki Bogatyńskie Wodociągi i
Oczyszczalnia S.A w Bogatyni nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Bogatynia. //projekt nr 173/07/
6.6. w sprawie w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa /projekt
nr 174/07/
6.7. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym /projekt nr 178/07/
7. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
 Poinformował radnych, iż do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza /BB.0065-9/1134/07 z dnia
27.11.2007 r. / - wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad – o uzupełnienie
porządku obrad o rozpatrzenie przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia autopoprawki nr 1
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.
Wniosek ten poddał pod głosowanie.
Za wprowadzeniem autopoprawki do porządku obrad głosowało 13 radnych, brak głosów
„przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące”.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania - bezwzględną większością głosów
wprowadziła autopoprawkę do porządku obrad.
 Przewodniczący Rady zaproponował zmianę kolejności omawiania projektów
uchwał:
- w punkcie 6.2 proponuje omówić projekt nr 176/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej
- w punkcie 6.3. projekt nr 177/07 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 rok
Zmiana ta wynika z faktu, że pożyczka długoterminowa pojawia się w zmianach w budżecie
gminy na 2007 rok. Propozycję swą poddał pod głosowanie.
Za przyjęciem ww. propozycji głosowało 17 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania - bezwzględną większością głosów
zmieniła kolejność omawiania projektów.
 Radny Piotr Nosal zgłosił wniosek o przeniesienie na następną sesję Rady punktu 6.4
– projekt nr 172/07 w sprawie diet i zwrotu kosztów służbowych radnych z uwagi na to,
iż radni zgłaszają potrzebę dodatkowego dopracowania projektu oraz to, iż nie wszystkie
komisje wydały stosowne opinie do przedłożonego projektu.
Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego pod głosowanie
Za zdjęciem projektu uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów służbowych radnych
głosowało 17 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania - bezwzględną większością głosów
zdjęła z porządku obrad punkt 6.4.
Wobec braku innych uwag i propozycji do porządku Przewodniczący Rady odczytał
porządek obrad po zmianach.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XV/07 z sesji w dniu 13 września 2007 roku oraz
Nr XVII/07 z 14 listopada 2007 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za III kwartał 2007 roku.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bogatynia na
lata 2007-2014 /projekt nr 175/07/
6.2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej /projekt nr 176/07/
6.3. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 rok /projekt nr 177/07/
6.4. w sprawie wniesienia w formie aportu do Spółki Bogatyńskie Wodociągi
i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Bogatynia /projekt nr 173/07/
6.5. w sprawie w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa /projekt
nr 174/07/
6.6. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym /projekt nr 178/07/

7. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
do pkt-u 3
Przyjęcie protokołów: Nr XV/07 z sesji w dniu 13 września 2007 roku oraz
Nr XVII/07 z 14 listopada 2007 roku
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iż protokoły są i pozostają
w biurze Rady.
Wobec braku uwag do protokołów poddał je pod głosowanie.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” - 17/ - jednogłośnie,
bez uwag zatwierdziła protokół nr XV/07 z sesji w dniu 13 września 2007 roku.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” - 17/ - jednogłośnie
bez uwag zatwierdziła protokół nr XVII/07 z sesji w dniu 14 listopada 2007 roku.
do pkt-u 4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za III kwartał 2007 roku
Radni nie wnieśli uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania / głosów „za”- 16, brak głosów
„przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym”/ przyjęła sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta i Gminy za III kwartał 2007 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.
do pkt-u 5
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych
Przewodniczący Rady Osiedla Nr 1 Zbigniew Wójcikiewicz w imieniu Przewodniczących
Rad Osiedlowych i Sołeckich zwrócił uwagę na zbyt krótkie relacje w bogatyńskiej telewizji
kablowej organizowanych przez nich imprez i uroczystości np. Dzień Seniora, Wigilia i inne.
Zapytał - czy kablówka będzie tylko pokazywała Klub Puszystych, sesje i reklamy? Czy też
będzie pokazywała tych ludzi, którzy przychodzą na te spotkania. Za przykład podał ostatnio
organizowany festiwal międzynarodowy - imprezę, która trwała ponad 4 godziny, w której
uczestniczyło 12 zespołów, 7 solistów, a emitowane były tylko 3 migawki. Na ubiegłorocznej
Wigilii w Jubilacie kablówka filmowała ponad 3 godziny, a wyemitowała tylko 5 migawek.
W poprzedniej kadencji sprawą tą miał się zająć Pan Szatkowski by telewizja pokazywała
właśnie ludzi społecznie pracujących. Skończyło się na tym że odszedł, a telewizja jak
działała, tak działa, ale /zdaniem przewodniczącego Rady Osiedla/ coraz gorzej.
Przewodniczący zapytał kto tak naprawdę rządzi tą kablówką? Bo wydaje się, że Burmistrz
jako właściciel. Dlatego zwraca się z prośbą do właściciela kablówki o wpływ na tą sprawę.
Ludzie są zainteresowani także tym, co się dzieje na „dole”, nie tylko na „górze”. Wszyscy
Przewodniczący Rad doszli do jednego wniosku, że nie ma sensu zapraszać kablówki.
Dlatego też prośba do właściciela, aby wpłynął na naszą kablówkę, by było więcej
pokazywanych transmisji z uroczystości na które przychodzą i w których uczestniczą
mieszkańcy miasta i gminy.

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz potwierdził wypowiedź Pana Wójcikiewicza i w bardzo
podobny sposób ocenia działalność kablówki. Uważa, że należy doceniać i hołubić
wszystkich społeczników, którzy poprzez swoje działania promują nie tylko Gminę, ale
przede wszystkim zachęcają do współpracy. Burmistrz przyznał, iż był na festiwalu i była to
piękna impreza trwająca kilka godzin z mnóstwem zaproszonych gości Burmistrz potwierdza
fakt, że brakowało transmisji i jakiegoś większego zaangażowania. Burmistrz poprosił by nie
postrzegać go jako człowieka z batem. Każdy z nas – z jednej strony radni, z drugiej strony
Burmistrzowie, czy przewodniczący Rady ma opracowany zakres czynności. Konsekwencje
wyciągać można wtedy, kiedy ma się ku temu podstawy ekonomiczne. Na dzisiaj nie ma.
Burmistrz też życzy sobie, aby program lokalny zmieniał się co dwa dni, a nie był emitowany
w takim ciągu tygodniowym i żeby trwał przynajmniej półtorej godziny. Stwierdził, iż na
takie Miasto i na taką Gminę jak Bogatynia naprawdę dzieje się bardzo dużo. Często imprezy
w danym dniu nie mieszczą się w jego kalendarzu. Przypomniał, że na jednej z pierwszej sesji
powiedział, że kablówkę czeka los komercjalizacji. Nie uważa, aby telewizja która jego
zdaniem powinna mieć charakter społeczny, czyli służyć mieszkańcom koniecznie musi być
uzależniona od Gminy w postaci udziałów, których Gmina jest w 100 % jedynym
właścicielem. Dlatego też podjęta jest już decyzja o tym, że kablówka przejdzie proces
komercjalizacji. My ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby te działania które Pan ocenił
jako niewłaściwe, aby te działania zdecydowanie poprawić. Stoimy na straży tego, aby
telewizja spełniała swoje funkcje, ale niekoniecznie była tubą propagandową. Niech pokazuje
mieszkańców, niech pokazuje organizacje, sołectwa i ciekawe imprezy bo to dla
mieszkańców jest bardzo istotne. Przykład - podczas pasowania pierwszaków każdy rodzic
chce swoje dziecko zobaczyć. To jest dla niego też powód do dumy i do radości. I na tym
„polu” Burmistrz widzi pewne drobne niedociągnięcia. Postara się to poprawić, ale los jakby
kablówki jest już przesądzony. Burmistrz myśli, że nowe warunki ekonomiczne wymogą to,
że program lokalny troszeczkę zmieni swoje oblicze.
do pkt -u 6
Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bogatynia na lata
2007-2014.
Projekt uchwały nr 175/07 stanowi załącznik nr7 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka powiedział, iż projekt uchwały był przedmiotem
obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy Techniki Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej, które to pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Komisja ds. Budżetu wniosła uwagi, o których przedstawienie poprosił przewodniczącego
komisji Stanisława Goszczyckiego.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Stanisław Goszczycki odczytał uwagi, które na
posiedzeniu zostały przyjęte jednogłośnie:
Komisja proponuje, aby wprowadzić następujące zmiany:
- na stronie 26 przedłożonego projektu, gdzie pojawia się w treści zdanie – (…) przyjęto
około 30% dotacji do biletów rocznie od 2010 roku.
Komisja proponuje, aby ten zapis został zamieniony na zapis o treści „Przyjęto kwotę w
wysokości 200 tysięcy złotych z tytułu dopłat do biletów rocznie od 2010 roku”.
- uzupełnienie o słownik skrótów, które pojawiają się w treści WPI,
- uzupełnienie tego materiału o kwotę ogólną zaplanowanych zadań inwestycyjnych

- uzupełnienie materiału o kwoty na realizacje zadań inwestycyjnych w poszczególnych
latach budżetowych ,
a także
- aby w zadaniu inwestycyjnych nr 20 o nazwie e-Bogatynia - on line w wierszu – Charakter
i opis zadania dopisać zdanie że: Celem projektu jest zapewnienie powszechnego
szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.
Zapis ten wyjaśnia i dobitnie wskazuje treść tego zadania.
Stwierdził, iż jest to pięć uwag członków które przedkłada i wnosi o przegłosowanie.
Przewodniczący Rady powiedział, iż uwagi te będą głosowane jako jeden wniosek po
dyskusji, którą właśnie otwiera.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz powtórzył, iż uchwała WPI jest bardzo istotnym
dokumentem otwierającym naszej Gminie drogę do aplikacji o środki zewnętrzne. Wskazuje
też ogólne tendencje dotyczące inwestycji w mieście, a także pozwala na to, że kontrola, która
będzie ze strony Rady następować – będzie skuteczna. Uwagi zaprezentowane przez
przewodniczącego Komisji Budżetowej popiera i uważa za zasadne Wyjaśnił, iż przy
opracowaniu nowej wersji WPI kierowano się kilkoma zasadami. Naczelnik wydziału
odpowiadający za to opracowanie Pan Marek Wołk – Lewanowicz podszedł do zadania w
sposób bardzo skrupulatny. Udało się przygotować dokument, który zawiera zadania
związane z wieloletnimi zaniedbaniami m.in. uporządkowanie polityki wodno kanalizacyjnej północnej części naszej Gminy. Jest to zadanie które pochłonie sporo środków,
a jednocześnie zadanie, które w przyszłości może liczyć na spore dofinansowanie zewnętrzne.
Z drugiej strony staraliśmy się pokazać, że Bogatynia musi koniecznie rozwijać się w
najbliższych latach. Tak się składa, że fundusze zewnętrzne nie są studnią bez dna i może się
okazać, że w którymś momencie tych środków zabraknie. Dlatego też pojawiły się pytania na
komisjach - dlaczego tak duże spiętrzenie zadania nr 8 i 9? Burmistrz wyjaśnił, że trzeba
zrobić jak najwięcej, by jak najwięcej środków z zewnątrz pozyskać. Niebawem czeka nas
ciężka dyskusja o budżecie. Jak może już radni zauważyli przyszłoroczny budżet jest
diametralnie odmienny od tego, który realizujemy obecnie. Dlatego też WPI musi być
drogowskazem pokazującym w którym kierunku zmierza Bogatynia. Naczelna zasada przy
przygotowaniu WPI brzmiała – jak najwięcej inwestycji, które mają szanse na pewne
dofinansowanie środkami unijnymi. Burmistrz uważa, że udało się w jakiś sposób
zrównoważyć WPI pomiędzy zadaniami, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców a
zadaniami, które mają wymiar mniej społeczny, a są bardziej związane z określoną
działalnością tj. sport, rozrywka, rekreacja. Uważa, że zostały tam zawarte te akcenty i te
problemy, które w sposób jednoznaczny są ważne dla nas.. Zawarty też tam został cel /o
którym cały czas mówi/, czyli zdecydowana poprawa warunków życia. Burmistrz
podziękował komisjom rady za to, że pozytywnie odniosły się do WPI i liczy na zrozumienie,
gdyż ten dokument otwiera Gminie Bogatynia drogę do działań zmierzających do
pozyskiwania środków. Otwiera też drogę do działań związanych z pozyskiwaniem np.
terenów od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, czyli po prostu pozwala na to,
żeby skutecznie działać już od nowego 2008 roku.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przypomniał, że w rozmowach na posiedzeniach
komisji pojawiły się głosy, że WPI „zderzymy” z projektem budżetu i być może pojawią się
nowe propozycje inwestycji ze strony radnych, albo propozycje zaniechania pewnych
inwestycji umieszczonych zarówno w WPI jak i w projekcie budżetu. To nie jest tak, że już
przesądzamy o inwestycjach w gminie na najbliższe lata. To jest dynamiczny plan. Jeśli
chodzi o projekt budżetu to radni już otrzymali projekt w formie elektronicznej. Jednakże

każdy z radnych po uprzednim zgłoszeniu w biurze może otrzymać budżet w wersji
papierowej.
Wobec braku dalszych pytań ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek zgłoszony przez przewodniczącego Komisji ds. Budżetu dot. wniesienia
zmian w zapisach w projekcie WPI i o dodatkowe uzupełnienie materiałów.
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, „przeciw” – 1 głos, 2 głosy „wstrzymujące”.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy i Miasta Bogatynia przyjęła wniosek Komisji
ds. Budżetu dot. uzupełnienia WPI i skorygowania zapisów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z przyjętymi zmianami.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów „przeciw”, 4 głosy
„wstrzymujące”.
Uchwała Nr XVIII/143/07 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Bogatynia na lata 2007-2014 podjęta została większością głosów /„za” - 13, brak
głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące”/.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji.
6.2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Projekt uchwały nr 176/07 stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji ds.
Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji ds.
Budżetu, które pozytywnie – jednogłośnie zaopiniowały przedłożony projekt.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XVIII/144/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej podjęta
została jednogłośnie /„za” - 17, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji.
6.3.w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 rok wraz z autopoprawką.
Projekt uchwały nr 177/07 stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji.
Projekt uchwały nr 171/07 został anulowany, stanowi załącznik nr 11a do protokołu sesji
Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, iż autopoprawka była przedmiotem obrad Komisji ds.
Budżetu, która to wydała pozytywna opinię. Zapytał czy radni wnoszą uwagi do
autopoprawki?
Wobec braku uwag i zapytań poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki.
Za przyjęciem głosowało 13 radnych, brak głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące”.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania przyjęła autopoprawkę.
Przewodniczący zapytał czy radni mają uwagi do projektu uchwały?
Radny Jerzy Wojciechowski wniósł o wyjaśnienie działu 750 dot. zwiększenia wydatków
okolicznościowych o kwotę 70 tys zł. Potwierdził, iż faktycznie radni otrzymali w dniu
dzisiejszym wyjaśnienie, ale radny ma wrażenie, że nie do końca jest ono przekonujące. Jeżeli
wydatkiem okolicznościowym ma uznać /jak czytamy/ zakup materiałów i wyposażenia w

tym zakup komputerów to radnego dziwi fakt, dlaczego w paragrafie nieco wcześniej /4750/
też czytamy zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Radnego dziwi
ta rozbieżność dlaczego nie ujęto tego razem w tym dziale. W wyjaśnieniu czytamy, że
odbyły się szkolenia - nie mniej /zdaniem radnego/ dalej pozostaje pytanie dotyczące 15 tys zł
na współprace przygraniczną i jak wiadomo tego typu kwoty możemy znaleźć w innym
miejscu w budżecie. Radny w dalszym ciągu nie wie o jakie to 15 tys zł chodzi?
Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Podatkowego z dnia 28.11.2007 r. do uzasadnienia do
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok stanowi
załącznik nr 13 do protokołu sesji.
Radny stwierdził, iż czytając dalej wyjaśnienie mamy – „iż w strukturze działu 750 mieszczą
się wydatki – zakup materiałów i wyposażenia – wydatki okolicznościowe i tak samo – zakup
usług pozostałych – wydatki okolicznościowe (…) Radny zapytał czy ma to rozumieć, że
zakup tych komputerów, akcesoriów i szkolenia to są wydatki okolicznościowe?
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przypomniał, iż te zapisy dyskutowane były na
komisjach, a wyjaśnienie to przygotował Naczelnik Wydziału Podatkowego Andrzej Remian
działając z upoważnienia Skarbnika Gminy. Przewodniczący oddał mu głos.
Naczelnik GP Andrzej Remian stwierdził, że w tym dziale 75095 jest pozycja w § 4210
zakup materiałów i wyposażenia. Jest to ogólna pozycja w klasyfikacji wydatków i dochodów
budżetowych jak i w § 4300 – zakup usług pozostałych i tworzy się dodatkowe pozycje.
Jeżeli radny zapozna się z konstrukcją budżetu to stwierdzi, że tam jest szereg pozycji w
których między innymi jest pozycja – wydatki okolicznościowe, która tak się „szumnie
nazywa”. Generalnie w tych wydatkach okolicznościowych wymienione są pozycje jakie
realizowane są w ramach tego wydatku, a jak widać z ich struktury nie są to wydatki, które
kojarzą się stricto z wydatkami na wydatki okolicznościowe Pana Burmistrza. W kontekście
szkoleń i zakupu materiałów i wyposażenia tworzy się nowe zadanie.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz powiedział iż wie, że niektórzy radni kojarzyli zakupy
okolicznościowe z funduszem burmistrza. Burmistrz zaprzeczył temu i stwierdził, iż
rzeczywiście zapis ten jest trochę niefortunny, bo w zasadzie powinniśmy być pryncypialni
pisząc i wymieniając kolejne paragrafy specyfikacji budżetowej i należało w uzasadnieniu
podać to, co podał Pan Remian. Uznaliśmy, że radni nie będą za wszelką cenę oceniać
Burmistrza pod kątem wydatków. Burmistrz oświadczył, że nie ma takich potrzeb i na
bieżąco fundusz reprezentacyjny jest realizowany, a między innymi i na współpracę
przygraniczną i na uhonorowanie niektórych osób. Jeżeli fundusz byłby niski to zawsze
poprosi Radę o zwiększenie, a nie dokona tego w jakiejś formie zakłamanej. Burmistrz wnosi
o przyjęcie wyjaśnienia naczelnika, bo jak stwierdził jest ono prawdziwe.
Radni nie wnieśli innych uwag do projektu.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iż projekt uchwały był przedmiotem
obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz Komisji ds. Budżetu, które pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt.
Komisja Rewizyjna wydała opinię negatywną
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 głos „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące”.

Uchwała Nr XVIII/145/07 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok
podjęta została większością głosów /„za” - 13, 1 głos „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących”/.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady, stwierdził na sali obecność 16 radnych.
6.4. w sprawie wniesienia w formie aportu do Spółki Bogatyńskie Wodociągi i
Oczyszczalnia S.A w Bogatyni nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Bogatynia.
Projekt uchwały nr 173/07 stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iż projekt uchwały był przedmiotem
obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz Komisji ds. Budżetu, które pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XVIII/146/07 w sprawie wniesienia w formie aportu do Spółki Bogatyńskie
Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Bogatynia podjęta została jednogłośnie /„za” - 16, brak głosów „przeciw” i
głosów „wstrzymujących”/.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji.
6.5. w sprawie w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa
Projekt uchwały nr 174/07 stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iż projekt uchwały był przedmiotem
obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, która pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XVIII/147/07 w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa
podjęta została jednogłośnie /„za” - 16, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu sesji.
6.6. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym.
Projekt uchwały nr 178a/07 stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji.
Projekt uchwały nr 178/07 został anulowany, stanowi załącznik nr 19a do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przypomniał, iż do projektu przedłożono korektę i
stąd projekt 178a.

Projekt ten był przedmiotem obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która pozytywnie go zaopiniowała.
Radny Piotr Nosal zapytał - czy jeżeli Rada zatwierdzi ten projekt /podejmie uchwałę / i będą
podpisywane umowy, to czy w nich będzie zabezpieczony interes Gminy. 10 - letni okres to
okres bardzo duży i żeby się nie okazało, że po 3 czy 4 latach w wyniku zmian planu
zagospodarowania przestrzennego będą nam te gruntu do działalności statutowej niezbędne i
aby nie doszło do tego, że będziemy zmuszeni płacić tym dzierżawcom za wcześniejsze
zerwanie umowy.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Lucyna Pędrak wyjaśniła, że projekt
zawarcia umów dzierżawy jest do 10 lat, a nie na 10 lat. Gdyby dziś Rada podjęła tą uchwałę
to umowa może być spisana na rok czasu i przedłużana /a nie musi/ przez 10 kolejnych lat.
Zawieramy umowy w trybie bezprzetargowym ponieważ tam już są postawione metalplasty .
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw”, 2 głosy
„wstrzymujące”.
Uchwała Nr XVIII/148/07 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej w trybie bezprzetargowym podjęta została większością głosów /„za” - 15, brak
głosów „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących”/.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu sesji.
do pkt - u 7
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, że skierował na ręce Pana Burmistrza
pismo dotyczące organizacji sesji rady oraz posiedzeń komisji problemowym, w którym to
podał stały terminarz pracy rady. Począwszy od stycznia 2008 roku sesje odbywać się będą
ostatniego bądź przedostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, natomiast posiedzenia
komisji od 18 dnia każdego miesiąca. W związku z powyższym prosi się o przekazywanie
materiałów do biura rady w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Przewodniczący ma nadzieje, że to ureguluje i ułatwi prace radnym.
Pismo SBR.0065-32/1443/07 z dnia 29.11.2007 r. stanowi załącznik nr 21do protokołu sesji.
do pkt-u 8
Interpelacje i zapytania
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz zapytał kiedy mieszkańcy ulicy Pastwiskowej
i Zygmuntowskiej doczekają się godnych warunków przejścia chodnikiem i jazdy
samochodem po ww. ulicach /młodzież do szkoły, mieszkańcy osiedla Matejki na działki/?
Radny uważa, że te dwie ulice nie nadają się do użytku tak dla pieszych jak i samochodów. –
dziury w jezdni, brak poboczy.
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski potwierdził, iż rzeczywiście są
jeszcze takie miejsca i takie ulice w Bogatyni, ale w jednym roku nie można wszystkiego
zrealizować. Takie miejsce są jeszcze na łączniku Markocic i ulicy Boznańskiej oraz w
Zatoniu. Mamy bardzo duże nakłady środków w budżecie na 2008 rok po to, by takie miejsca

modernizować, odpowiednio adaptować do potrzeb mieszkańców. Burmistrz zapewnił, iż w
styczniu po uchwaleniu przez Radę budżetu zaproponujemy takie rozwiązania, że tego typu
problemy w większości przypadków znikną.
Radny Piotr Nosal w imieniu protestujących mieszkańców Porajowa i Kopaczowa zapytał
o samowolę budowlaną w rejonie przejścia granicznego Porajów - Zittau. Czy Urząd Miasta
podjął jakieś kroki w celu wyjaśnienia tych spraw? Chodzi o stawiane tam budy drewniane
przez mieszkańca Porajowa.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz odnosząc się do wypowiedzi radnego Woeltza stwierdził,
iż wodociągi będą na ulicy Pastwiskowej i Zygmuntowskiej prowadzić inwestycje /teren
niedrożny/ i w tej chwili nie ma sensu tam kłaść nowej nawierzchni. Uważa, że w pierwszej
kolejności należy uregulować sprawy odpływu tej wody. W przyszłorocznym budżecie są
planowane środki na ten cel. Burmistrz zapewnił, że na ww. ulicach wodociągi będą
prowadzić inwestycje, ale nie potrafi na dziś określić, czy uda się odtworzyć nawierzchnię.
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Nosala zapytał czy chodzi o zabudowania, które
postawił pan Gewerta.
Radny Piotr Nosal potwierdził, że chodzi o Pana Gewerta.
Burmistrz odpowiedział, iż z tego co wie, to inspektor sanitarny miał tam pewne
zastrzeżenia. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami zostanie podjęta decyzja. Na dzisiaj
dzierżawiący twierdzi, że miał prawo taki obiekt postawić. Burmistrz dodał, że my jako
Urząd nie jesteśmy od tego, aby takie spory rozstrzygać. Jest to w innej instancji i wtedy
nastąpi z naszej strony odpowiedź.
Korzystając z głosu Burmistrz podziękował radnym za uchwalenie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego, ponieważ jest to dokument, który otwiera naszej Gminie drogę do pieniędzy
zewnętrznych, a także pozwala z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość. Burmistrz
podziękował radnym Platformy i ma nadzieję, że to głosowanie nie oznacza, iż Państwo nie
popieracie WPI, a w pewnym momencie włączycie się bardziej aktywnie w realizację zadań
w Gminie nie ograniczając się tylko i wyłącznie do kwestii diet w Radzie.
Sekretarz Gminy Daniel Fryc uszczegóławiając argumentację i wypowiedź Pana Burmistrza
dot. zapytania radnego Nosala dodał, iż wpłynęła oficjalna skarga na tą samowolę /o której
radny Nosal mówił/. Skierowano w trybie kpa skargę do organu nadrzędnego i prowadzącego
bezpośrednio te zadania. W chwili obecnej trwa postępowanie wyjaśniające, a przede
wszystkim sprawdzające w Starostwie czy inwestorzy mieli prawo usytuowania tego typu
obiektów na dzierżawionej nieruchomości. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
wszczął postępowanie wyjaśniające w tej kwestii. Sekretarz ma nadzieję, że niebawem
poznamy rozstrzygnięcie o którym Państwa poinformujemy, a w szczególności radnego Piotra
Nosala.
Radny Andrzej Lipko w imieniu mieszkańców zapytał o realizację zadania pn. budowa
mieszkań socjalnych - na jakim to jest etapie? Radny wie, że w budżecie 2008 są pewne
środki i że będziemy budować, ale prosi o uszczegółowienie – kiedy będą pierwsze
mieszkania i w jakim terminie mogą być oddane?
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz odpowiedział, że ma pewną propozycję w związku z
zapytaniem radnego. Uważa, że ten temat należy postawić na kilku komisjach, by tam odbyła
się dyskusja. Burmistrz ma świadomość, że tych mieszkań w Bogatyni jest za mało i że są one

potrzebne. Potwierdził, że są zagwarantowane środki w budżecie na 2008 rok i że
rozpoczniemy to zadanie. Innej drogi nie ma, to jest zadanie własne Gminy. Jest kilka
pomysłów, a w tej chwili prezentowanie wszystkich możliwości czy też sposobów realizacji
tych zadań wykracza poza program dzisiejszej sesji. Dlatego proponuje Przewodniczącemu
Rady by zorganizować komisje tematyczne, gdzie omawiany będzie temat budownictwa.
Przewodniczący Rady potwierdził, iż to jest dobra propozycja i takie wspólne posiedzenie
komisji będzie zorganizowane.
Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
do pkt 9
Wolne wnioski
Radni nie zgłosili wniosków.
do pkt-u 10
Zamknięcie obrad
W wyniku wyczerpania tematyki obrad Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję Rady
Gminy i Miasta Bogatynia dziękując wszystkim za przybycie.
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