Protokół nr I/06
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 27 listopada 2006 roku
W sesji uczestniczyli nowo wybrani radni wg listy obecności, która jest załącznikiem nr 1 do
protokołu.
Radni kadencji 2006-2010
1. Dudziak - Piwowarska Krystyna
2. Gnacy Krzysztof
3. Golec Ryszard
4. Goszczycki Stanisław
5. Kuciński Jacek
6. Lipko Andrzej
7. Litwin Andrzej
8. Marciniak Paweł
9. Marczak Marek
10. Morawski Ryszard
11. Niczyporuk Elżbieta
12. Nosal Piotr
13. Okorski Tadeusz
14. Palikowska Anna
15. Piestrzyńska - Fudali Katarzyna
16. Stefaniak Patryk
17. Szczotka Paweł
18. Walczak Andrzej
19. Witkowska Bogusława
20. Woeltz Piotr
21. Wojciechowski Jerzy
W sesji uczestniczyli:
Krystyna Jakszycka - Sekretarz Gminy
Bogumiła Wysocka - Skarbnik Gminy
Mirosław Drozd
- Radca prawny
Piotr Janukowicz
- Radca prawny
Kazimierz Kiszycki - Radca prawny
załącznik nr 2 lista obecności
oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, prezesi spółek, przewodniczący Rad
Osiedlowych i Sołeckich – lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w godzinach od
16.00 do 19.00.
Obradom przewodniczyli:
- Radny Senior Tadeusz Okorski do momentu wyboru Przewodniczącego Rady
- Przewodniczący Rady Andrzej Litwin
Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji Henryk Boruta - Witam wszystkich
zebranych. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym na
dzień dzisiejszy zwołałem I sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.

Witam nowo wybranych radnych gratuluję wyboru wszystkim Państwu.
Dziękuję Miejskiej Komisji Wyborczej oraz członkom obwodowych komisji wyborczych za
pracę w przeprowadzeniu wyborów w dniach 12 i 26 listopada 2006r.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2c ww. ustawy pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do
czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
W związku z powyższym powierzam Radnemu Seniorowi Tadeuszowi Okorskiemu dalsze
prowadzenie sesji. Bardzo proszę.
do pkt -u 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Radny Senior Tadeusz Okorski - Otwieram I sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. Witam
serdecznie wszystkich radnych, Skarbnika i Sekretarza Gminy, przedstawicieli spółek oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych. Witam
serdecznie wszystkich Państwa. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę
zapewnić, że dołożę starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ustawowy skład rady w przypadku Rady Gminy
i Miasta Bogatynia wnosi 21 radnych.
Stwierdzam na podstawie listy obecności, iż w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi
quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
do pkt - u 2
Ślubowanie radnych
Radny Senior Tadeusz Okorski - Wysoka Rado, zgodnie z art. 23a ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają
ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno
radni powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem
zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Proszę wszystkich radnych o powstanie.
Przed aktem ślubowania poproszę jednego z najmłodszych radnych - Pawła Szczotkę
o odczytanie roty ślubowania, a następnie o odczytywanie imienia i nazwiska radnych.
Radny Paweł Szczotka odczytał z listy obecności nazwiska radnych, którzy powstając
wypowiedzieli słowo „ŚLUBUJĘ”, a następnie podpisali akt ślubowania, który jest
załącznikiem nr 4 do protokołu sesji.
Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych Radny Senior Tadeusz Okorski
stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Gminy i Miasta
Bogatynia. Stwierdzam, iż od tego momentu Rada może podejmować wszystkie, zastrzeżone
do jej kompetencji działania, w tym przede wszystkim dokonanie wyboru Przewodniczącego
Rady, którego zadaniem jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad
Rady.
do pkt - u 3
Ustalenie porządku obrad
Radny Senior Tadeusz Okorski - Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad I sesji
Rady Gminy i Miasta Bogatynia. Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji
przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji Pana
Henryka Borutę. Proponowany porządek obrad Państwo radni otrzymaliście wraz

z zaproszeniem na sesję. Pozwolicie jednak, że go odczytam /w tym miejscu poprosił radnego
Pawła Szczotkę o odczytanie porządku/.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia,
b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c/ przyjęcie Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy i Miasta Bogatynia,
d/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
e/ przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia prowadzenia sesji od
Radnego Seniora.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Bogatynia,
b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d/ przeprowadzenie głosowania (tajnego),
e/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Radny Senior Tadeusz Okorski - Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego
porządku obrad?
Nie widzę. Jeżeli nikt nie zgłasza uwag, a to stwierdziłem, to Rada Gminy i Miasta Bogatynia
będzie obradowała na I sesji w dniu 27 listopada 2006r. według przedstawionego porządku.
Punkt 1, 2 i 3 porządku obrad uważam za zrealizowany.
do pkt - u 4
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Radny Senior Tadeusz Okorski – Przystępujemy do wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy i Miasta Bogatynia. Punkt ten składa się następujących podpunktów zamieszczonych
w porządku obrad:
a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia,
b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c/ przyjęcie Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy i Miasta Bogatynia,
d/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
e/ przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,
do pkt - u 4a
Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Radny Senior Tadeusz Okorski - Proszę radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję
Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Radny Jacek Kuciński - Chciałem zgłosić kandydaturę Pana Andrzeja Litwina.
Radny Senior Tadeusz Okorski - Pan Andrzej Litwin - pierwsza kandydatura. Czy Pan
Andrzej Litwin wyraża zgodę?
Radny Andrzej Litwin - Tak, wyrażam zgodę.
Radny Senior Tadeusz Okorski - Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów oraz
o ewentualnie ich przedstawienie. Jeżeli w przypadku kandydatury Pana Litwina Pan chciałby
coś jeszcze powiedzieć. Dopuszczamy zarówno przedstawienie przez zgłaszającego,
a następnie prosimy o przedstawienie. Na razie jesteśmy przy punkcie zgłaszania oraz
ewentualnie przedstawienia swojego kandydata.
Proszę bardzo następne kandydatury.
Nie widzę dalszych zgłoszeń. Stwierdzam, że została zgłoszona tylko jedna kandydatura,
kandydata Pana Litwina.
Radny Piotr Woeltz - Powinno nastąpić zamknięcie listy.
Radny Senior Tadeusz Okorski - Przystępujemy do głosowania wniosku radnego Woeltza
o zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Przypomnę, że głosujemy poprzez podniesienie ręki trzymając w niej swój identyfikator.
- Kto jest „za”?
- głosowało 21 radnych,
- Kto jest „przeciw”? - 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”? - 0 głosów.
Stwierdzam, że Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania 21 głosów „za” jednogłośnie zamknęła listę kandydatów.
Radny Senior Tadeusz Okorski - Proszę radny Piotr Nosal.
Radny Piotr Nosal - Panie Przewodniczący zgłaszam formalny wniosek, że nie został
przegłosowany program - porządek obrad.
Radny Senior Tadeusz Okorski – Proszę Państwa porządek obrad był odczytany, ja pytałem
czy ktoś chce zabrać głos i nie było chętnych. W związku z tym możemy wrócić, ale tutaj
proszę radcę prawnego o omówienie tej sprawy, ponieważ formalności wszystkich
dokonałem. Gdyby były proponowane uwagi, zmiany, to widziałbym sens. Skoro nikt nie
wniósł żadnych uwag do zmian przystąpiłem do kontynuacji tego przedstawionego porządku
obrad. Proszę bardzo radca prawny wypowie się.
Radca prawny Piotr Janukowicz - Wysoka Rado chciałem powiedzieć, że porządku obrad
się w ogóle nie głosuje. Na etapie, którym ten porządek obrad był omawiany i ewentualnie ten
prowadzący przedstawił taką sugestię, że mogłyby być uwagi wprowadzone do porządku
obrad to wtedy Państwo mieliście możliwość, jeżeli uważaliście za stosowne, żeby takie
uwagi były wprowadzone. Dopiero ten projekt podlegałby głosowaniu, dlatego że można
wprowadzić zmiany do porządku obrad proponowanego przez Przewodniczącego Rady.
Czynni się to na początku każdej sesji, kiedy ten porządek jest proponowany, wtedy byście
Państwo nad tym głosowali i żeby dokonać zmian w porządku obrad musiałaby być

bezwzględna większa liczba radnych za tym porządkiem, czyli w konsekwencji, co najmniej
11 radnych musiałoby głosować za zmianą takiego porządku obrad. Dopiero wtedy ta zmiana
proponowana przez któregoś z Państwa radnych mogłaby być uwzględniona. Więc jeżeli na
tym etapie, w który zapadło pytanie – czy są jakieś uwagi dotyczące zmian porządku obrad
nie zgłoszono - tym samym ten porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego
obowiązuje w dniu dzisiejszym sesji.
Radny Senior Tadeusz Okorski - Dziękuję radcy prawnemu, myślę, że sprawa już
ewidentnie zrozumiała dla wszystkich. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu
porządku.
do pkt - u 4b
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Radny Senior Tadeusz Okorski - Przystępujemy do powołania z radnych 3 osobowej
Komisji Skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład
Komisji Skrutacyjnej.
Proszę o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej i o wyrażenie zgody przez
nich na kandydowanie do ww. składu na moje zapytanie.
Radny Piotr Woeltz - Zgłaszam kandydaturę radnego Jacka Kucińskiego.
Radny Senior Tadeusz Okorski - Czy Pan Jacek Kuciński wyraża zgodę?
Radny Jacek Kuciński - Tak, wyrażam zgodę.
Radny Piotr Nosal - Zgłaszam kandydaturę Stanisława Goszczyckiego.
Radny Senior Tadeusz Okorski - Czy Pan Stanisław Goszczycki wyraża zgodę?
Radny Stanisław Goszczycki - Tak, wyrażam zgodę.
Radny Paweł Marciniak - Zgłaszam kandydaturę Andrzeja Walczaka.
Radny Senior Tadeusz Okorski - Czy Pan Andrzej Walczak wyraża zgodę?
Radny Andrzej Walczak - Tak, wyrażam zgodę.
Radny Senior Tadeusz Okorski – Dziękuję, na proponowane 3 osoby podano 3
kandydatury. W związku z tym skład Komisji ustaliliśmy. Czy ktoś z radnych ma uwagi do
proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej?
Nie widzę. Przystępujemy do przegłosowania tego 3 osobowego składu komisji.
Przypominam, że głosujemy poprzez podniesienie ręki z identyfikatorem.
- Kto jest „za” zgłoszonym składem komisji
- głosowało 21 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”?
- 0 głosów.
Stwierdzam, że Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania - 21 głosów „za” jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego
Rady
Ogłaszam kilkuminutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji, która przygotuje karty
do głosowania. A teraz proszę kandydata na Przewodniczącego Rady o zaprezentowanie
siebie, jak widzie siebie w tejże tak zaszczytnej roli.
do pkt - u 4d
Prezentacja (wystąpienia) kandydatów

Radny Andrzej Litwin – Dziękuję Państwu wszystkim za obdarzenie mnie takim zaufaniem.
Chciałbym również przeprosić, że jeżeli popełnię jakiś lapsus językowy, proszę nie brać tego
za złe, ale adrenalina jest w tej chwili naprawdę wysoka. Mam 47 lat, żonaty 3 dzieci,
pracownik KWB Turów S.A. Do tej pory działałem w samorządzie mieszkańców, byłem
prezesem wspólnoty mieszkaniowej. Oprócz tego trójki klasowe, rady rodziców i itp.
Przyznaję szczerze, że jestem w tej chwili pierwszy raz w składzie Rady, mimo że
próbowałem i wcześniej startowałem. Nie udało się, a tym razem wyborcy po prostu mi
zaufali. Mój program opierał się będzie na pewno na bardzo ścisłej współpracy z Panem
Burmistrzem i z programem, który miała Platforma Obywatelska, a w której w tej chwili,
w chwili obecnej jestem jej wiceszefem. Tak jak napisałem w swoim programie wyborczym
sprawy ludzi są moimi sprawami. Dla mnie są one najważniejsze i z tego też względu będę się
starał jak najlepiej wykonać ten mandat radnego. Dziękuję.
Radny Senior Tadeusz Okorski – Dziękuję kandydatowi za prezentację i ogłaszam 10-cio
minutowa przerwę w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania projektu regulaminu
głosowania. Przypominam, że projekt regulaminu otrzymaliśmy wraz z zaproszeniem na
dzisiejszą sesję, co oczywiście nie wyklucza wprowadzenia w nim zmian, o ile stwierdzimy,
że takie są konieczne.
PO PRZERWIE
do pkt- u 4c
Przyjęcie Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy i Miasta Bogatynia
Radny Senior Tadeusz Okorski - Przystępujemy obecnie do ustalenia regulaminu
głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
i Miasta Bogatynia. Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie radnych
z projektem regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia, w tym szczególnie o podkreślenie
zaproponowanych zmian w stosunku do projektu, który otrzymaliśmy łącznie z zaproszeniem
na sesję.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Goszczycki – W związku
z okolicznością, iż mamy tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy
i Miasta Bogatynia zmuszeni byliśmy dokonać zmian w regulaminie, który każdy z nas
otrzymał wcześniej. Chciałbym Państwu zaprezentować treść tej zmiany:
– w § 3 dopisany został punkt 4 w następującym brzmieniu /proszę o rozdanie radnym tej
treści zmian/ - W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury karta do głosowania zawiera
treść Karta do głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Bogatynia i odpowiednio Karta do głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy i Miasta Bogatynia oraz pytanie:
– Czy jest Pani/Pan za wyborem Pana/Pani na Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Bogatynia?
– Czy jest Pani/Pan za wyborem Pana/Pani na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Bogatynia?
Poniżej zawiera dwie kratki oznaczone wyrazami TAK i NIE.
Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce ze słowem TAK lub
w kratce ze słowem NIE.

Pozostała treść regulaminu nie uległa zmianie, więc po odczytaniu i zapoznaniu się przez
Państwa Przewodniczący dokona głosowania i uchwalenia tego regulaminu.
Radny Senior Tadeusz Okorski - Rozumiem, że radni zapoznają się z treścią. Treść była
krótka i w związku z tym myślę, że mogę zapytać - Czy są uwagi do wniesionej tutaj
poprawki, zmiany?
Nie widzę, w związku z tym przegłosujemy regulamin uwzględniający tę poprawkę
odczytaną przed chwilą.
Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego
na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia wraz
z poprawką poprzez podniesienie ręki wraz z identyfikatorem?
- Kto jest „za”
- głosowało 21 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”?
- 0 głosów.
Stwierdzam, że Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania – 21 głosów „za” –
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr I/1/06 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania
wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
Projekt uchwały wraz z poprawką stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.
do pkt - u 4e
Przeprowadzenie głosowania (tajnego)
Radny Senior Tadeusz Okorski - Przystępujemy do głosowania tajnego. Karty do
głosowania są już przygotowane. Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o krótkie
przypomnienie zasad głosowania.
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Stanisław Goszczycki - Wysoka Rado, obecnie
tutaj Pan rozdaje karty do głosowania, o których już było tutaj mówione, a które posiadają
takie zapytanie: Czy jest Pani/Pan za wyborem Pana Andrzeja Litwina na Przewodniczącego
Rady Gminy i Miasta Bogatynia? Poniżej zawarte są kratki oznaczone wyrazami TAK i NIE.
Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce ze słowem TAK lub
w kratce ze słowem NIE. Głos ważny to taki, który posiada tylko zaznaczenie w jednej
z kratek.
Radny Senior Tadeusz Okorski - Dziękuje bardzo i proszę Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy obecności z imienia i nazwiska obecnych na sesji
radnych, a wyczytywanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania.
Mamy do dyspozycji wyznaczone miejsce na mównicy umożliwiające radnym dyskretne
oddanie głosu. /Radni nie wnieśli uwag do lokalizacji wyznaczonego miejsca do oddania
głosu/.
Członek Komisji Skrutacyjnej po kolei odczytał imiona i nazwiska radnych z listy obecności,
którzy pobrali kartę do głosowania, a następnie wrzucili ją do urny.
Po akcie głosowania Radny Senior Tadeusz Okorski - Ogłaszam 10-cio minutową przerwę,
a Komisję Skrutacyjną proszę o obliczenie głosów i o podanie wyników głosowania.

PO PRZERWIE
Radny Senior Tadeusz Okorski - Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
o odczytanie protokołu z wyborów Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Goszczycki odczytał protokół
z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy
i Miasta Bogatynia sporządzony na sesji w dniu 27 listopada 2006 r.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Przewodniczący - Stanisław Goszczycki
2. Członek
- Jacek Kuciński
3. Członek
- Andrzej Walczak
po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1. Liczba radnych Rady Gminy i Miasta Bogatynia obecnych na sesji uprawnionych do
głosowania: 21
2. Na Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia zgłoszono kandydaturę radnego
Andrzeja Litwina
3. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
i Miasta Bogatynia, zgodnie z § 6 Regulaminu wynosi: 11
4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 21
5. Liczba kart wyjętych z urny: 21
6. Liczba głosów nieważnych: 0
7. Liczba głosów ważnych: 21
8. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: 0
9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: Andrzej Litwin - oddano
głosów: 16
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Andrzej Litwin
uzyskał wymaganą ilość głosów (określoną w punkcie 3) i został wybrany na
Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Ponadto Komisja Skrutacyjna stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które
mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano.
Powyższy protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji.
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia
stanowi załącznik nr 7a do protokołu sesji.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Goszczycki - Gratuluję
Przewodniczącemu.

Panu

Radny Senior Tadeusz Okorski – Ja także serdecznie dziękuję za odczytanie protokołu i
proszę protokół przekazać do dokumentacji dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję
wszystkim, dziękuję radnemu wybranemu na Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Bogatynia Panu Andrzejowi Litwinowi i życzę owocnej pracy.
do pkt - u 4f
Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
Radny Senior Tadeusz Okorski - Proszę radnych o podjęcie uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.

Kto jest „za” podjęciem uchwały? - głosowało 21 radnych, w związku z tym nie głosujemy
dalej.
Stwierdzam, że Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania – 21 głosów „za”
podjęła Uchwałę Nr I/2/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Bogatynia.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji.

do pkt – u 5
Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia
prowadzenia sesji od Radnego Seniora
Radny Senior Tadeusz Okorski - Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku
proszę Przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie obrad. Ja ze swej strony
w międzyczasie składam serdeczne gratulacje i jak powiedziałem życzę owocnej pracy
i współpracy i ja ją oferuję.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za
obdarzenie mnie tak wielkim zaufaniem
Przewodniczący obrad
Radny Senior Tadeusz Okorski

do pkt – u 6
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Punkt 6 porządku obrad składa się z następujących
podpunktów:
a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
i Miasta Bogatynia,
b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d/ przeprowadzenie głosowania (tajnego),
e/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
do pkt-u 6a
Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Proszę o zgłaszanie kandydatów
Radny Piotr Nosal – Zgłaszam radną Elżbietę Niczyporuk.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy radna wyraża zgodę?
Radna Elżbieta Niczyporuk – Tak, wyrażam zgodę.
Radna Krystyna Dudziak – Piwowarska – Zgłaszam kandydaturę radnego Pawła Szczotkę.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy radny wyraża zgodę?

Radny Paweł Szczotka – Tak, wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Proszę o kolejne kandydatury.
Nie widzę.
do pkt – u 6b
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin Proszę o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji
Skrutacyjnej. Proszę radny Piotr Woeltz.
Radny Piotr Woeltz – Zgłaszam wniosek, aby przy wyborze wiceprzewodniczących
pracowała Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy są inne propozycje? Nie ma, więc proszę
o przegłosowanie wniosku radnego Woeltza.
- Kto jest „za „ wnioskiem – głosowało – 21 radnych,
- Kto jest „przeciw” – głosowało 0 radnych,
- Kto się „wstrzymał” – głosowało 0 radnych,
do pkt - u 6c
Prezentacja (wystąpienia) kandydatów
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Proszę o krótką prezentację kandydatów. Proszę
o zabranie głosu radną Elżbietę Niczyporuk.
Radna Elżbieta Niczyporuk - Wysoka Rado, Szanowni Państwo, nazywam się Elżbieta
Niczyporuk, jestem mężatką, mam 51 lat. Mój mąż Zbigniew pracuje w BOT KWB Turów,
mam jedno dziecko, córkę Danutę studentkę ekonomii. Ukończyłam Akademię Ekonomiczną
we Wrocławiu, ukończyłam również studium podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu w zakresie finansów, studium managerów w przemyśle, studium pedagogiczne.
Ukończyłam również kurs do rad nadzorczych. Pracuję w Kopalni Węgla Brunatnego Turów
od 27 lat. Mam doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi, bowiem od 6 lat pracuję na
stanowisku głównego specjalisty ds. pracowniczych, gdzie zarządzam 8 komórkami
organizacyjnymi kopalni. Mam również dobre relacje i współpracę z wieloma zespołami
ludzkimi. Proszę Państwa, w życiu i w pracy kieruję się zasadami prawdy, lojalności,
kompetencji i konsekwencji. Dziękuję za uwagę.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Proszę radny Paweł Szczotka.
Radny Paweł Szczotka – Wysoka Rado, Szanowni Państwo Paweł Szczotka lat 31, jestem
absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego magister socjologii. W trakcie studiów uczestniczyłem
w półrocznym stypendium Socrates Erasmus na Otto von Guericke Universitaet
w Magdeburgu. Uczestniczyłem też w wielu badaniach socjologicznych realizowanych na
terenie Polski, przez Polską Akademię Nauk. Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę
w Eltur- Serwis sp. z o.o. jako specjalista ds. kadr. Pracuję również jako nauczyciel w Zespole
Szkół Zawodowych w Bogatyni, gdzie wykładam przedmioty z zakresu polityki społecznej.
Prywatnie - mam żonę i dwójkę dzieci. Dziękuję.

do pkt - u 6d
Przeprowadzenie głosowania (tajnego)
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Czyli odbędą się 2 głosowania, pierwsze na Panią
Elżbietę Niczyporuk po czym zostanie ogłoszona przerwa na policzenie głosów. Następnie
będzie drugie głosowanie na Pana Pawła Szczotkę. Myślę, że to jest zrozumiałe. W tej chwili
przekazuje głos Panu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, który wyjaśni to już
ostatecznie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Goszczycki - Wysoka Rado, po pierwsze
dwa zdania wyjaśnienia. Jak już Pan Przewodniczący powiedział będziemy mieli dwa
głosowania. Każde będzie odrębne i będą dwie kartki do głosowania, na których pojawi się
zapytanie: Czy jest Pani/ Pan za wyborem i w pierwszym głosowaniu będziemy głosowali –
Czy jest Pani /Pan za wyborem Pani Elżbiety Niczyporuk na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy i Miasta Bogatynia? Poniżej ta kartka zawiera dwie kratki oznaczone wyrazami TAK
i NIE. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku ”X” w kratce ze słowem TAK lub
w kratce ze słowem NIE. Po zebraniu głosów, które będziemy oddawali jak poprzednio przy
mównicy Komisja Skrutacyjna przeliczy głosy, sporządzi protokół i ogłosi wyniki.
Następnie odbędzie się drugie głosowanie na drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
i Miasta Bogatynia i pytanie będzie brzmiało: Czy jest Pani /Pan za wyborem Pana Pawła
Szczotki na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia? I również ta kartka
będzie zawierała kratki oznaczone wyrazami TAK i NIE. I podobnie jak w tych wszystkich
naszych dzisiejszych głosowaniach radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku ”X”
w kratce ze słowem TAK lub w kratce ze słowem NIE. Po tym głosowaniu również zostanie
sporządzony protokół i ogłoszony zostanie wynik tego głosowania. Myślę, że możemy rozdać
karty do głosowania na Panią Elżbietę Niczyporuk.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy są pytania w związku z zaproponowanym
trybem głosowania?
Nie ma, dziękuję.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej po kolei odczytał imiona i nazwiska radnych z listy
obecności, którzy pobrali kartę do głosowania, a następnie wrzucili ją do urny.
Po akcie głosowania Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Ogłaszam 10-cio minutową
przerwę, a Komisję Skrutacyjną proszę o obliczenie głosów i o podanie wyników głosowania.
PO PRZERWIE
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
Stanisława Goszczyckiego o odczytanie protokołu z wyborów Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy i Miasta Bogatynia.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Goszczycki odczytał protokół
z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy i Miasta Bogatynia sporządzony na sesji w dniu 27 listopada 2006 r.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Przewodniczący - Stanisław Goszczycki
2. Członek
- Jacek Kuciński
3. Członek
- Andrzej Walczak

po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1. Liczba radnych Rady Gminy i Miasta Bogatynia obecnych na sesji uprawnionych do
głosowania: 21
2. Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia zgłoszono kandydaturę radnej
Elżbiety Niczyporuk
3. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy i Miasta Bogatynia, zgodnie z § 6 Regulaminu wynosi: 11
4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 21
5. Liczba kart wyjętych z urny: 21
6. Liczba głosów nieważnych: 0
7. Liczba głosów ważnych: 21
8. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: 0
9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: Elżbieta Niczyporuk - oddano
głosów 20
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat - radna Elżbieta
Niczyporuk uzyskała wymaganą ilość głosów (określoną w punkcie 3) i została wybrana na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Ponadto Komisja Skrutacyjna stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które
mogły mieć wpływ na ważność głosowania:
Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy członków Komisji.
Powyższy protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji.
do pkt – u 6d
Przeprowadzenie głosowania (tajnego) – wybór drugiego wiceprzewodniczącego
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Dziękujemy Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej i jednocześnie chyba poprosimy o przeprowadzenie od razu drugiego
głosowania, ponieważ żadne nie zachodzą sprawy, które w jakikolwiek sposób rzutowałyby
na zmianę głosowania. Czy ktoś ma jakieś uwagi z Państwa radnych? Nie widzę. Proszę Pana
Przewodniczącego o przeprowadzenie drugiego głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Goszczycki – Po rozdaniu kart do
głosowania przystąpimy do drugiego głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej po kolei odczytał imiona i nazwiska radnych z listy
obecności, którzy pobrali kartę do głosowania, a następnie wrzucili ja do urny.
Po akcie głosowania Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Ogłaszam 10-cio minutową
przerwę, a Komisję Skrutacyjną proszę o obliczenie głosów i o podanie wyników głosowania.
PO PRZERWIE
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
Stanisława Goszczyckiego o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Goszczycki - odczytał protokół
z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy i Miasta Bogatynia sporządzony na sesji w dniu 27 listopada 2006 r.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Przewodniczący - Stanisław Goszczycki

2. Członek
- Jacek Kuciński
3. Członek
- Andrzej Walczak
po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1. Liczba radnych Rady Gminy i Miasta Bogatynia obecnych na sesji uprawnionych do
głosowania: 21
2. Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia zgłoszono kandydaturę
radnego Pawła Szczotki
3. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy i Miasta Bogatynia, zgodnie z § 6 Regulaminu wynosi: 11
4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 21
5. Liczba kart wyjętych z urny: 21
6. Liczba głosów nieważnych: 0
7. Liczba głosów ważnych: 21
8. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: 0
9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: Paweł Szczotka - oddano
głosów 20.
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Paweł Szczotka
uzyskał wymaganą ilość głosów (określoną w punkcie 3) i został wybrany na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Ponadto Komisja Skrutacyjna stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które
mogły mieć wpływ na ważność głosowania:
Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy członków Komisji.
Powyższy protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji.
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia
stanowi załącznik nr 10a do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Dziękujemy Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Szczotka - Ja pozwolę sobie chyba też i w imieniu Pani
Elżbiety Niczyporuk podziękować za tak liczne poparcie. Dziękujemy bardzo.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Zapraszamy Panią Elżbietę Niczyporuk.
Wiceprzewodniczący Rady Elżbieta Niczyporuk - Serdecznie dziękuje za tak serdeczne
zaufanie Postaram się działać jako wiceprzewodnicząca Rady i przekonać tą jedną osobę,
która nie zaufała mi w dniu dzisiejszym, żeby następnym razem głosowała również na mnie.
Dziękuję serdecznie.
do pkt - u 6e
Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Przystępujemy do realizacji tego punktu czyli
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących.
- Kto jest „za” podjęciem uchwały - głosowało 21 radnych,
- Kto jest „przeciw”
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”
- 0 głosów.

Stwierdzam, że Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania - 21 głosów „za”
podjęła Uchwałę Nr I/3/06 i Uchwałę Nr I/4/06 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Ww. uchwały stanowią załącznik nr 11 i nr 12 do protokołu sesji.
do pkt – u 7
Sprawy różne
Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Wpłynął wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej
w dniu 30 listopada. Może ja Państwu po krótce przedstawię program tej sesji:
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
-Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
- Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
- Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów
- Zamknięcie obrad
W celu przybliżenia tej tematyki proszę o zabranie głosu Panią Skarbnik.
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado na podstawie
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. przygotowane zostały
projekty uchwał w sprawach, które przed chwilą przedstawił Pan Przewodniczący tj. podatek
od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów i obniżenia ceny skupu
żyta w celu ustalenia podatku rolnego. Projekty tych uchwał otrzymacie Państwo dzisiaj po
sesji. Aby nowe stawki podatków i opłat mogły obowiązywać od 1 stycznia 2007 r. do końca
listopada br. Rada winna podjąć uchwały w tej sprawie. Uchwały te następnie są opiniowane
przez Regionalną Izbę Obrachunkową i publikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego. Proponuję, aby właśnie na tej sesji, na najbliższej sesji
zwołanej w trybie sesji nadzwyczajnej w czwartek Rada przyjęła projekty tych uchwał.
Gdyby się jednak stało inaczej i Rada nie przyjęłaby tych projektów uchwał na 2007 rok będą
obowiązywały uchwały podjęte na rok 2006. Gmina nie uzyskałaby dochodów w wysokości
około 600 tys zł. - taki byłby skutek finansowy niepodjęcia uchwał na sesji nadzwyczajnej.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Dziękuję Pani Skarbnik. Nie podałem Państwu
godziny – sesja zostaje zwołana na godzinę 9.00, 30 listopada br.
/W tym momencie zostały rozdane radnym materiały dot. sesji nadzwyczajnej/.
Otrzymaliście Państwo druki:
- Dane osobowe radnego - proszę po wypełnieniu tych druków do dnia jutrzejszego
oddać z uwagi na fakt, iż Biuro Rady nie ma do Państwa numerów telefonów, nie ma
możliwości szybkiego kontaktu.
- Oświadczenie radnego o wybieralności i niekaralności – proszę złożyć w terminie 3
dni.
- Formularz oświadczenia dot. prowadzonej przez małżonkę/małżonka działalności
gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Bogatyni – również proszę złożyć w terminie
3 dni.
- Oświadczenie majątkowe radnego – dołączyliśmy Państwu kserokopię czasopisma
samorządowego Wspólnota na łamach, którego omawiane jest to zagadnienie.

Przypominam, że druk oświadczenia składacie Państwo Przewodniczącemu Rady w dwóch
oryginałach w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Bardzo proszę o przestrzeganie
powyższego terminu.
Wszelkie materiały dla radnych będą do pobrania w Biurze Rady na odpowiednio
oznakowanych półkach. Dzisiaj dostaliśmy je do rąk własnych z tego względu, że jest bardzo
krótki termin.
W sprawach różnych czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę radny Woeltz.
Radny Piotr Woeltz - Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam taki wniosek z tego
względu, że spotykamy się po raz pierwszy i gro radnych jest po raz pierwszy w samorządzie
w tak odpowiedzialnej roli - składam wniosek formalny do Prezydium Rady
o zorganizowanie w trybie jak najszybszym szkoleń byśmy mogli zapoznać się z ustawą
o samorzadzie, statutem, przeszkolić się po prostu, żeby nam było łatwiej dyskutować na
forum Rady. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Dziękuję Panu radnemu, rozpatrzymy wniosek.
Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Proszę Pan Okorski.
Radny Tadeusz Okorski - Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, otrzymaliśmy materiały
odnośnie stawek podatkowych. Myślę, że to będzie retoryczne pytanie, ale muszę je zadać –
czy to było konsultowane przez radcę prawnego? I ze względu na bardzo krótki termin
ustosunkowania się i podjęcia uchwały to poproszę Panią Skarbnik o porównanie stawek
z roku bieżącego w stosunku do proponowanych stawek na rok 2007 czyli następny.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Dziękuję i proszę Panią Skarbnik o przedstawienie.
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekty
uchwał były opiniowane przez radcę prawnego, natomiast prośba radnego o przedstawienie
zmian, jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości, od środków transportowych i pozostałe
i porównaniu ich w stosunku do uchwały obowiązującej na rok 2006 - ja proponuję przełożyć
na tą sesję nadzwyczajną. Ja przygotuję się i jeżeli byście Państwo mieli do mnie jeszcze
jakieś pytania to bardzo proszę zgłaszać się i na wszystkie pytania odpowiem albo od razu
albo na sesji nadzwyczajnej.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Dziękuję Pani Skarbnik. Czy ktoś jeszcze w tym
punkcie pragnie zabrać głos? Pani Wiceprzewodnicząca – proszę.
Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Niczyporuk - W związku z tym, że te tematy są bardzo
ważne to proponowałabym, aby te dane były przygotowane na środę, żeby każdy z radnych
mógł sobie zabrać sobie materiały i przeanalizować, żeby rzeczywiście dyskusja na
posiedzeniu Rady mogła być konstrukcyjna, bo zapoznawanie się bezpośrednio na Radzie
uważam, że jest niewłaściwe. Są to zbyt ważne tematy.
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka - Czy to mają być uchwały z 2006 roku?
Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Niczyporuk - Nie, wystarczy odniesienie do stawek
tych, które Państwo w tej chwili (...)
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Czy Pani Skarbnik przygotuje?

Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka - Tak, przygotuję.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś sprawy?
Nie widzę. Przystępujemy zatem do punktu ostatniego
do pkt- u 8
Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - W wyniku wyczerpania tematyki dzisiejszych
obrad zamykam I sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia dziękując wszystkim za przybycie.
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