
Protokół Nr XX/08 
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

z dnia 31 stycznia 2008 roku 
 
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. 
Nieobecny Andrzej Walczak. 
 
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 13.00 do 17.00 
 

W sesji uczestniczyli: 
� Andrzej Grzmielewicz - Burmistrz Miasta i Gminy, 
� Jerzy Stachyra   - Zastępca Burmistrza,  
� Dominik Matelski   - Zastępca Burmistrza,  
� Daniel Fryc   - Sekretarz Gminy, 
� Mirosław Drozd   - Radca prawny, 
� Łukasz Wereszczyński  - 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.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz wraz z Przewodniczącym 
Rady Pawłem Szczotką uroczyście wręczyli upominki wolontariuszom XVI-tego finału  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którzy swoim wyjątkowym zaangaŜowaniem zebrali 
kwotę 31 389,52 zł. Słowa uznania i podziękowania skierowano m.in. do Pana Stanisława 
Tokarczyka, Pana Jacka Kałamaji oraz do uczennicy Partycji Krauze.  
Dyplomy i upominki wręczono takŜe osobom, które swoimi osiągnięciami i postawą przyczyniły 
się do promocji naszej Gminy równieŜ poza granicami kraju. 
Zawodnicy Klubu Sportowego Rackets Bogatynia na Mistrzostwach Świata w Racketlonie - 
Rotterdam 2007 zdobyli: 

� 1 miejsce – Marcin Nowak, 
� 1 miejsce – Grzegorz Sylwestrzak, 
� 3 miejsce – Krzysztof Burbo, 
� 3 miejsce – Stanisław Nowak /trener/, 
� 4 miejsce – Marta Kamińska.  

Władze wyróŜniły takŜe „najsilniejszych” spośród nas - zespół Bogatyńskich Strongmanów -
Filipa Barbachowskiego, Dominika Barbachowskiego, Kamila Kucińskiego, Wiesława Trypuć, 
Piotra Fajfrowskiego, trenera Radosława Bryłę, managera Jacka Kucińskiego oraz Konrada 
Wysockiego – koordynatora. 

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 19 radnych/, przy którym Rada moŜe 
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 z sesji nr XVIII/07 z 29 listopada 2007 roku oraz nr XIX/07                 

z  28 grudnia 2007 roku.  



4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
5. Pojęcie uchwał: 
5.1. w sprawie budŜetu Gminy na 2008 rok  

a/   przedstawienie projektu uchwały budŜetowej i autopoprawek z uzasadnieniem 
     /projekt nr 179/07/ 
b/   przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 
      uchwały budŜetowej, a takŜe o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu na 2008 rok 
      oraz prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Bogatynia, 
c/   przedstawienie opinii i wniosków komisji problemowych,  
d/   odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,  
e/   dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
f/    głosowanie nad autopoprawkami i projektem uchwały budŜetowej na 2008 rok.  

5.2. w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta /projekt 197/08/, 
5.3. w sprawie programu kompleksowego remontu, przebudowy i rozbudowy oświetlenia 
        ulicznego na terenie miasta Bogatynia /projekt nr 194/07/, 
5.4. w sprawie załatwienia skargi Pani Marii Protter Kołodziejczyk na bezczynność Burmistrza 
       Miasta i Gminy Bogatynia w związku z zanieczyszczeniem środowiska  /projekt nr 201/08/.  
6. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 
7. Zamknięcie obrad. 
 
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz  zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dotyczącego projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia – od 
Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nieruchomość ta połoŜona jest                        
w Sieniawce. Przetarg  organizowany przez Agencję odbędzie się w przyszłym tygodniu, stąd teŜ 
potrzebna jest zgoda Rady. Burmistrz dodał, iŜ lokalizacja tej działki znajduje się w najbliŜszym 
sąsiedztwie planowanej drogi transgranicznej. Sąsiaduje tez z terenami naszych wodociągów. 
Dlatego wydaje się zasadnym w obliczu niskiej ceny wywoławczej jako Gmina o ten obszar 
zawalczyć.  
Pismo BB.0065-1/177/08 z 31.01.2008 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.  
 
Radny Piotr Woeltz w imieniu Klubu „Razem dla Gminy” zawnioskował o zdjęcie z porządku 
obrad autopoprawki nr 3 do projektu budŜetu Gminy na 2008 roku, która zdaniem członków 
Klubu wymaga jeszcze dodatkowej weryfikacji.  
 
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz  poparł wniosek radnego Piotra Woeltza uznając, Ŝe naleŜy 
przeprowadzić jeszcze dodatkowe konsultacje. Dodał, Ŝe ma zapewnienie ze strony 
przewodniczącego rady, iŜ zwoła on niebawem sesję Rady w tym temacie.  
 
Innych zmian do porządku obrad nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie: 
- wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia. 
Za wprowadzeniem do porządku ww. projektu głosowało 19 radnych, braku głosów „przeciw”               
i głosów „wstrzymujących”.   
Przewodniczący stwierdził, iŜ Rada przyjęła wniosek, a projekt uchwały zostaje umieszczony              
w pkt 5.5.  
- wniosek radnego Woeltza o zdjęcie z porządku autopoprawki nr 3.  
Za zdjęciem autopoprawki nr 3 z porządku obrad głosowało 18 radnych, braku głosów 
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.   
Przewodniczący stwierdził, iŜ Rada zdjęła z porządku obrad autopoprawkę nr 3.  
 
Porządek sesji po zmianach: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 



2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XVIII/07 z 29 listopada 2007 roku oraz nr XIX/07                 

z  28 grudnia 2007 roku.  
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
5. Pojęcie uchwał: 
5.1. w sprawie budŜetu Gminy na 2008 rok  

a/   przedstawienie projektu uchwały budŜetowej i autopoprawek z uzasadnieniem 
     /projekt nr 179/07/ 
b/   przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 
      uchwały budŜetowej, a takŜe o moŜliwości sfinansowania deficytu  budŜetu na 2008 rok 
      oraz prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Bogatynia, 
c/   przedstawienie opinii i wniosków komisji problemowych,  
d/   odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,  
e/   dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
f/    głosowanie nad autopoprawkami i projektem uchwały budŜetowej na 2008 rok.  

5.2. w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta /projekt 197/08/, 
5.3. w sprawie programu kompleksowego remontu, przebudowy i rozbudowy oświetlenia 
       ulicznego na terenie miasta Bogatynia /projekt nr 194/07/, 
5.4.  w sprawie załatwienia skargi Pani Marii Protter Kołodziejczyk na bezczynność Burmistrza 
       Miasta i Gminy Bogatynia w związku z zanieczyszczeniem środowiska  /projekt nr 201/08/, 
5.5. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /projekt nr 200/08/, 
6. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 
7. Zamknięcie obrad. 
 

do pkt-u 3  
Przyjęcie protokołu z sesji: 

-  nr XVIII/07 z 29 listopada 2007 roku, 
-  nr XIX/07 z  28 grudnia 2007 roku. 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ protokoły były udostępnione                       
w Biurze Rady.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.  
 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” - 19/ - jednogłośnie, bez 
uwag zatwierdziła protokół nr XVIII/07 z 29 listopada 2007 roku. 
 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” - 19/ - jednogłośnie, bez 
uwag zatwierdziła protokół nr XIX/07 z 28 grudnia 2007 roku. 

 
do pkt-u 4  

Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych 
 
Przewodniczący Rady Osiedla nr 2 Józef Banasiewicz zasygnalizował temat dot. zwiększenia 
środków finansowych, którym dysponują Rady Osiedlowe i Sołeckie w okresie 1 roku 
kalendarzowego tworząc na podstawie środków finansowych przyznanych w budŜecie Gminy 
swoje plany wydatków. Kwota dla sołectw to 6 zł na osobę, a w osiedlu 4 zł na osobę od lat 
utrzymuje się na takim samym poziomie. Koszty zakupu materiałów na potrzeby działalności, 
koszty organizacji róŜnych imprez są coraz wyŜsze. Stąd teŜ prośba o podniesienie kwoty na                
1 mieszkańca Gminy, aby godnie spełniać oczekiwania naszych mieszkańców.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka powiedział, iŜ być moŜe temat ten zostanie 
uwzględniony w autopoprawce nr 3, gdy sołtysi i przewodniczący osiedli zwrócą się w tej 
sprawie z pisemnym wnioskiem.  
 



do pkt-u 5 
Podjęcie uchwał: 

5.1. Projekt uchwały w sprawie budŜetu Gminy na rok 2008 
 

a/   przedstawienie projektu uchwały budŜetowej i autopoprawek z uzasadnieniem   
Projekt uchwały nr 179/07 stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji. 
Projekt uchwały nr 179a/07 stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji. 
Autopoprawka nr 1 -  projekt nr 196/08  stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji.  
Autopoprawka nr 2 -  projekt nr 199/08  stanowi załącznik nr 9  do protokołu sesji.  
Autopoprawka nr 4 -  projekt nr 203/08  stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały 
budŜetowej na 2008 rok oraz o omówienie autopoprawek nr 1, 2 i 4.  
 
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka przedstawiła autopoprawkę nr 4, która uwzględniła 
wnioski komisji problemowych zaakceptowane przez Komisję ds. BudŜetu. Autopoprawka             
nr 4 była omawiana na posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu.  
Poinformowała, Ŝe 8.000,00 zł przeznaczono na remont szatni LZS w Sieniawce, 100.000,00 zł 
na wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni bocznych ulic na Osiedlu Markocice wraz 
z odwodnieniem, 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Słonecznej                      
(z zabezpieczeniem przed zalewaniem od strony rzeki), 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji 
oświetlenia ul. Górskiej w Jasnej Górze, 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. 
Nowej w Zatoniu, 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Opolowskiej do 
skrzyŜowania z ul. Białogórską, 37.000,00 zł na wykonanie słupów oświetleniowych na ul. 
Kolejowej w Sieniawce, 25.000,00 zł na wykonanie placu zabaw na osiedlu Zatonie – Trzciniec 
przy ul. Rolniczej, 30.000,00 zł na modernizację boiska sportowego w Działoszynie oraz 
10.000,00 zł na zakup maty do ćwiczeń treningowych (do dyspozycji OSiR-u), 20.000,00 zł na 
wykonanie zasilania szatni LZS w Jasnej Górze. Łącznie są to wydatki na kwotę 300.000,00 zł, 
które będą sfinansowane przychodami z prywatyzacji w kwocie 300.000,00 zł.  
Pozostałe wnioski, które złoŜyły komisje problemowe znajdują swoje odzwierciedlenie                    
w projekcie budŜetu na 2008r., bowiem zawierają się w wydatkach związanych bądź                          
z dokumentacją na oświetlenie miasta, bądź z wydatkami remontów ulic i chodników.  
Dodała, Ŝe uwzględniając pierwotny projekt budŜetu oraz autopoprawkę nr 1, 2 i 4 budŜet 
Bogatyni na 2008 rok opiera się o następujące wielkości: 
- 142.281.145,00 zł to są dochody budŜetu na 2008 rok z tego dochody bieŜące to kwota: 
113.665.080 zł i stanowi to 79,9 % ogółem dochodów oraz dochody majątkowe to kwota: 
28.616.065 zł i stanowi to 20% dochodów ogółem. 
NajwaŜniejsze pozycje w dochodach to: 
- wpływy z podatków i opłat: 65.778.009 zł, co stanowi 46% dochodów ogółem, 
- udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa, jest to udział w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, kwota 20.974.279 zł., co stanowi 15% 
dochodów ogółem, 
- subwencje ogólne z budŜetu państwa, kwota 13.711.114,00 zł. co stanowi 10% dochodów 
ogółem. 
W roku 2008 zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych w dochodach wydziela się 
dochody majątkowe. Są to dochody z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego, 
wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości, dotacje celowe, które Gmina uzyskuje na finansowanie 
kosztów realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środki z budŜetu Unii 
na dofinansowanie zadań własnych, inwestycyjnych Gminy. Jest to kwota 28.616.065,00 zł przy 
czym największą pozycję w dochodach majątkowych stanowią dochody, które Gmina zamierza 
pozyskać z budŜetu Unii Europejskiej. Jest to kwota 23.810.464,00 zł, co stanowi 17% 
dochodów. 
Pani Skarbnik wyjaśniła teŜ Ŝe po uwzględnieniu wniosku w sprawie wycofania autopoprawki nr 
3 wydatki budŜetu stanowić będą kwotę: 151.925.760,00 zł. Zmieniła się równieŜ wielkość 



wydatków bieŜących i wydatków majątkowych. Nie zmieni się wysokość rocznej opłaty na 
zwiększenie subwencji ogólnej i jest to kwota: 11.697.265,00 zł co stanowi 8% budŜetu gminy 
przekazywanych do budŜetu państwa. 
W związku z tak ustalonymi dochodami i wydatkami niedobór budŜetu wynosić będzie w 2008 
roku 9.644.615,00 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z poŜyczki, kredytu 
długoterminowego i środkami z prywatyzacji.  
Przychody budŜetu zostały ustalone w wysokości 14.800.000,00 zł i składają się na nie: 
- poŜyczki w kwocie: 6.900.000,00 zł - jest to poŜyczka, jaką Gmina planuje zaciągnąć na Stację 
Uzdatniania Wody oraz 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne, które zostało juŜ zrealizowane              
w ubiegłym roku (poŜyczka miała wpłynąć w ubiegłym roku, a wpłynie w roku 2008),  
- kredyt w kwocie 5.600.000,00 zł na zadania inwestycyjne, które nie znajdują juŜ źródeł 
finansowania w dochodach budŜetu  
- oraz środki z prywatyzacji w kwocie 2.300.000,00 zł. Środki z prywatyzacji, jakie juŜ wpłynęły 
na rachunek Gminy jest to kwota 6.000.000,00 zł z tego 1.082.000,00 zł Gmina będzie musiała 
odprowadzić do Urzędu Skarbowego w postaci podatku VAT. Pozostałe 4.900.000,00 zł 
pozostanie do dyspozycji Rady do sfinansowania zadań niezbędnych dla funkcjonowania Gminy. 
Kwota 2.300.000,00 zł obecnie jest dzielona. 
Rozchody budŜetu czyli spłaty kredytów i poŜyczek to kwota 5.155.385,00 zł. Dochody                        
i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie, jest to 
kwota 5.858.460,00 zł. Dochody własne jednostek budŜetowych oraz wydatki, które finansowane 
są tymi dochodami stanowią 1.676.442,00 zł.  
Zakład budŜetowy będzie dysponował przychodami w kwocie 7.810.000,00 zł i tak teŜ zostaną 
wydatkowane te środki w wysokości 7.810.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 
3.370.000,00 zł. Na obsługę długu publicznego Gmina wyda w 2008 roku kwotę 437.692,00 zł. 
Wydatki związane z realizacją programów profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów 
uzaleŜnień ustalono w wysokości 330.000,00 zł. Na koniec roku 2008 dług Gminy 
prognozowany jest na kwotę 14.421.212,00 zł i stanowi to 10% w stosunku do planowanych 
dochodów na 2008 r. Do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w 2008 r. pozostaje kwota 
113.312,00 zł przy załoŜeniu, Ŝe na mieszkańca wsi przypada kwota 6,00 zł, na mieszkańca rady 
osiedlowej w mieście przypada kwota 4,00 zł. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, Ŝe w ciągu roku 
budŜetowego Burmistrz niejednokrotnie dofinansowuje rady osiedlowe i sołeckie, kiedy są 
zgłaszane takie potrzeby. 
Na realizację remontów przewidziano kwotę 2.784.000,00 zł, na dotację z budŜetu Gminy 
przewidziano kwotę 8.823.466,00 zł. BudŜet Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                     
i Gospodarki Wodnej to przychody w kwocie 5.768.000,00 zł i wydatki w wysokości 
6.401.904,00 zł. Natomiast 633.904,00 zł to są środki, które pozostały na rachunku Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku 2007 rok i one są do 
dyspozycji w 2008 roku. 
Ustala się rezerwy budŜetowe w wysokości 1.793.902,00 zł z tego rezerwa ogólna w kwocie 
851.991,00 zł plus 3.946,00 zł to jest korekta związana z autopoprawką nr 3, bowiem rezerwa na 
zarządzanie kryzysowe została zmniejszona po wycofaniu się z autopoprawki nr 3. Ta rezerwa na 
zarządzanie kryzysowe stanowi 1% wydatków i jest to kwota 76.224,00 zł, stąd róŜnica została 
przeniesiona do rezerwy ogólnej. Rezerwy celowe na wydatki bieŜące to kwota 641.911,00 zł               
i przeznaczona jest na dokształcanie nauczycieli, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy 
emerytalne w placówkach oświatowych, fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 
oraz na zarządzanie kryzysowe. Z kolei rezerwa inwestycyjna to kwota 300.000,00 zł na zakupy 
inwestycyjne i inwestycje nie objęte limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.  
Jednocześnie korekcie uległy upowaŜnienie dla Burmistrza, w związku z tym, Ŝe Rada w grudniu 
ubiegłego roku podjęła uchwałę w sprawie kredytu obrotowego w wysokości 3.000.000,00 zł 
oraz upowaŜnienie do zaciągania poŜyczek krótkoterminowych z GFOŚ i GW równieŜ do  kwoty 
3.000.000,00 zł. A zatem Burmistrz ma upowaŜnienie do przeniesień w planie wydatków 
pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budŜetowej w ramach działów. Ustalono teŜ 
limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych w roku budŜetowym na 
finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 12.500.000,00 zł i upowaŜniono Burmistrza do 



zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich 
programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków 
Unii Europejskiej do wysokości kwot ustalonych w załącznikach 8a i 8b oraz z tytułu umów, 
których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy          
i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł. Jednocześnie 
upowaŜniono Burmistrza do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostek i których termin zapłaty upływa w roku następnym. Są 
to zobowiązania z tytułu ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego oraz bieŜące opłaty za 
media.. 
 

b/   przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o projekcie uchwały budŜetowej, a takŜe o moŜliwości sfinansowania deficytu 
 budŜetu na 2008 rok oraz prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu 
 Miasta i Gminy Bogatynia, 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe radni posiadają w materiałach 
sesyjnych kserokopię opinii, po czym odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 
2007 r. postanowił wydać pozytywną opinię o przedłoŜonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w 
Bogatyni projekcie budŜetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego                     
i objaśnieniami. 
Pismo WIAS-JG-0134-I-339/2007 z 20.12.2007 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił równieŜ opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu na 2008 rok.  
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2007 r. 
postanowił wydać pozytywną opinię o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu na 2008 rok 
oraz o prognozie łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Bogatynia, dołączonej do projektu 
uchwały budŜetowej na 2008 rok.  
Pismo WIAS-JG-0134-I-340/2007 z 20.12.2007 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji. 
 

c/   przedstawienie opinii i wniosków komisji problemowych,  
 
Realizując porządek obrad, Przewodniczący Rady przedstawił wnioski i opinie komisji 
problemowych: 
Komisja ds. Obywatelskich i Praworządności w wyniku głosowania /3 głosy „za”, 2 „przeciw”/ 
pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu Gminy na 2008 rok wraz z autopoprawką nr 1 i 2. 
Osobno głosowano autopoprawkę nr 4 do projektu budŜetu Gminy na 2008 rok /wynik 
głosowania - 5 głosów „za” – jednogłośnie – członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali  
autopoprawkę nr 4 do projektu budŜetu Gminy na 2008 rok. 
Komisja ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych w wyniku głosowania /5 głosów „za” – jednogłośnie/ 
pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu Gminy na 2008 rok wraz z autopoprawkami nr 1 i nr 2, 
przy uwzględnieniu wniosku radnej ElŜbiety Niczyporuk, która zawnioskowała o wykonanie 
remontu chodnika w obrębie ulic Energetyków i Pocztowej w Bogatyni w ramach budŜetu 
gminnego na 2008 rok. 
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji głosowała autopoprawkę nr 1 do projektu 
budŜetu Gminy na 2008 rok i w wyniku głosowania /1 głos „za”, 3 „wstrzymujące”/  pozytywnie 
zaopiniowała autopoprawkę nr 1 do projektu budŜetu. RównieŜ autopoprawkę nr 2 do projektu 
budŜetu na 2008r. w wyniku głosowania /4 głosy „za” – jednogłośnie/ komisja pozytywnie 
zaopiniowała. Natomiast w wyniku głosowania /1 głos „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy 
„wstrzymujące”/ nie wydała opinii do projektu budŜetu Gminy na 2008 rok. 
Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
głosowała projekt budŜetu Gminy wraz z autopoprawkami nr 1 i nr 2. Podczas posiedzenia 



komisji radni zgłosili szereg wniosków do budŜetu na 2008 rok stąd powstały autopoprawki nr 3            
i nr 4. Komisja w wyniku głosowania /4 głosy „za” , 2 głosy „wstrzymujące”/ pozytywnie 
zaopiniowała projekt budŜetu Gminy na 2008 rok wraz z autopoprawkami nr 1 i nr 2 oraz 
zgłoszonymi i przyjętymi wnioskami. 
Komisja ds. BudŜetu w wyniku głosowania /4 „za” – jednogłośnie/ pozytywnie  zaopiniowała 
wnioski zgłoszone przez komisje problemowe. Komisja w wyniku głosowania /3 głosy „za”, 1 – 
„wstrzymujący”/ pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę nr 1 oraz autopoprawkę nr 2 do 
projektu budŜetu na 2008 rok Komisja w wyniku głosowania /3 głosy „za”, 1 głos 
„wstrzymujący”/ pozytywnie, bez uwag zaopiniowała  projekt budŜetu Gminy na 2008 rok wraz 
z autopoprawkami nr 1 i nr 2. 
 

d/   odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz  podziękował Pani Skarbnik za fachową               
i rzetelną pracę, radnym za merytoryczne wsparcie i dyskusje oraz za to, Ŝe w wyniku ich 
aktywności moŜna uwzględnić kwestie, które są istotne w poszczególnych okręgach wyborczych. 
Stwierdził, Ŝe jest to najlepszy budŜet w historii miasta i gminy. Swoje twierdzenie oparł na tym, 
Ŝe po raz pierwszy udaje się z całości środków finansowych, którymi Gmina dysponuje, ponad 
30% przeznaczyć na inwestycje. Burmistrz powiedział, Ŝe wiele zadań, które będą realizowane   
w bieŜącym roku moŜe pokazać, Ŝe gmina Bogatynia moŜe przy pręŜnym zarządzaniu dobrze się 
rozwijać. Wymienił m.in. budowę obwodnicy i stwierdził, Ŝe w bieŜącym roku do grudnia to 
zadanie zostanie wykonane w olbrzymim procencie. Burmistrz mówił takŜe o wydatkach                   
z budŜetu Gminy na: modernizację zalewu w Bogatyni i o uzasadnionej konieczności wykonania 
tego zadania w bieŜącym roku, o modernizacji Domu Ludowego w Markocicach, modernizacji 
obiektu garaŜowego przy ul. Szpitalnej, modernizacji budynku przy ul. II Armii WP. Burmistrz 
wyraźnie podkreślił, Ŝe 55.000.000,00 zł przeznaczonych na inwestycje to bardzo powaŜna 
kwota, która będzie podlegać weryfikacji ze strony Rady. Powiedział teŜ, Ŝe budŜet ten moŜna 
określić jako pionierski, załoŜone zostały 142.000.000,00 zł dochodów Gminy. Jeśli Gmina chce 
skutecznie korzystać ze środków pomocowych to powinna robić to teraz, poniewaŜ trzeba mieć 
świadomość, Ŝe chętnych na dotacje jest bardzo wielu. Gminę stać na to, aby o te dotacje walczyć 
i trzeba zrobić wszystko, by je wykorzystać. Podkreślił, Ŝe atutem Gminy jest to, Ŝe  moŜe w 
wielu zadaniach sporą część środków zabezpieczyć i dzięki temu ubiegać się o dotacje. Omówił 
równieŜ stronę wydatków, przede wszystkim dotyczących inwestycji. 30% środków 
przeznaczonych na inwestycje określił, jako duŜy sukces Gminy. Na zakończenie wyraził 
nadzieję, Ŝe te tendencje, które pozwalają na wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne 
będą tendencją, która utrzyma się przez całą kadencję. 
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za wypowiedź i otworzył dyskusję. 
 

e/   dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 
 

Radny Jerzy Wojciechowski w imieniu własnym jak i Bogatyńskiego Ruchu Obywatelskiego 
powiedział, Ŝe będzie korygował niektóre dane. Porównując projekt budŜetu na 2007 rok                  
z projektem budŜetu na rok 2008 moŜna dostrzec szereg niepokojących zjawisk. Jednym                    
z obciąŜeń dla budŜetu Gminy były i pozostają duŜe sumy przeznaczane na funkcjonowanie 
gminnych spółek. Poza Telewizja Kablową, pomimo obietnic nie podjęto działań, które 
zmierzałyby do częściowej prywatyzacji, czy teŜ do wprowadzenia tam kapitału zewnętrznego. 
Zamiast zarządów menadŜerskich są zarządy z nadania politycznego, zamiast rad nadzorczych, 
które faktycznie pełniłyby swoją funkcję są rady, które nie są w stanie pełnić tych funkcji. Nie 
zmieniono wiele w funkcjonowaniu spółek, a z kolei Gmina przymierza się do powołania 
kolejnej pn. Aquapark. Decyzje o utworzeniu tej spółki podjęto bez wykonania stosownych 
badan marketingowych, bez oszacowania kosztów przedsięwzięcia. Radny stwierdził, Ŝe 
wszystko wskazuje na to, Ŝe Aquapark stanowiłby w przyszłości znaczne obciąŜenie dla 
finansów gminnych. Zapytał czy nie lepiej zainwestować w rewitalizację zalewu. Radny poruszał 
teŜ temat dotacji dla spółek m.in.: BWiO, wielkości kwot przeznaczanych na letnie i zimowe 



oczyszczanie miasta,  selektywną zbiórkę odpadów, środków na uzupełnienie wkładów dla TBS, 
środków dla zakładu budŜetowego. Radny zapytał teŜ jak rozwiązana będzie sprawa wzajemnych 
naleŜności pomiędzy spółkami. Zapytał o sytuację w SP ZOZ, wzrost zatrudnienia w Urzędzie 
oraz o wydatki bieŜące zapisane w projekcie budŜetu Gminy. Porównywał teŜ wzrost wydatków 
na imprezy kulturalne z poprzednim budŜetem. Radny mówił równieŜ o opóźnieniach zadań 
inwestycyjnych m.in. rewitalizacji architektury łuŜyckiej, budowy ścieŜek rowerowych. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe w kwestii Aquaparku Rada Gminy i Miasta bez 
biznesplanów i planów marketingowych wyraziła zgodę na utworzenie spółki, co w 2008 roku 
kosztuje budŜet 50.000,00 zł. Dodał, iŜ o budowie Aquaparku nie było mowy. 
 
W związku z tym, Ŝe radni nie zgłosili kolejnych pytań, Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut 
przerwy. 
Po przerwie Przewodniczący Rady Paweł Szczotka wznowił obrady, stwierdził quorum. Na sali 
znajdowało się 19 radnych.  
 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Andrzejowi Grzmielewiczowi , który 
odniósł się do pytań radnego Jerzego Wojciechowskiego.   
Burmistrz podkreślił, Ŝe sukcesem Gminy była sprzedaŜ TVK za kwotę 6.000.000,00 zł. 
Stwierdził, Ŝe telewizja kablowa nie jest zadaniem własnym gminy, więc te środki będzie moŜna 
wykorzystać na  zadania, na które często brakowało środków. Burmistrz wyraził stanowisko, aby 
te pieniądze trafiały przede wszystkim na zadania związane z inwestycjami gminnymi. 
Przypomniał, Ŝe zaszłości wielu lat powodują, iŜ nie ma moŜliwości, aby usprawnić sytuację we 
wszystkich spółkach. Oświadczył, Ŝe członkowie wszystkich zarządów spółek i rad nadzorczych 
zostali w znaczący sposób pozbawieni części wynagrodzeń, w zarządach zredukowano 
wynagrodzenia o około 50%, w radach nadzorczych obniŜono znacząco uposaŜenia. Burmistrz 
nie zgodził się z argumentem, Ŝe nie są podejmowane działania dotyczące zmian                              
w poszczególnych spółkach. ZauwaŜył, Ŝe po sprawozdaniach z roku 2007 z działalności spółek 
naleŜy je poddać gruntownej analizie i zastanowić się czy wyniki i starania poszczególnych osób 
są adekwatne do zamierzeń. Według Burmistrza argumentem nie do przyjęcia było podanie 
przykładu miasta Poznania, gdzie zdaniem radnego segregacja odpadów jest opłacalna. Ze 
wszystkich wyliczeń wynika, Ŝe dochodowa selektywna zbiórka odpadów ma sens i moŜliwość 
zarobkowania tylko wtedy, kiedy dotyczy przynajmniej 150 000 mieszkańców. Burmistrz 
stwierdził, Ŝe taką świadomość ma prezes GPO, który uzasadni wysokość podwyŜek, 
wynikających przede wszystkim z drastycznego podniesienia opłaty środowiskowej. 
Burmistrz odniósł się równieŜ do sprawy aportów i środków przekazywanych do spółek 
gminnych. Podkreślił, Ŝe są to pieniądze na inwestycje, środki za które spółki mają unowocześnić 
swój park maszynowy. Burmistrz powiedział równieŜ, Ŝe ocena działalności spółek moŜe 
pojawić się dopiero po złoŜeniu przez nie sprawozdań. 
Jeśli chodzi o ceny wody poinformował, Ŝe spłynęły propozycje z BWiO i w chwili obecnej są 
analizowane.   
Burmistrz odniósł się teŜ do spraw dotyczących Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
Przypomniał, Ŝe w wyniku m.in. gradobicia Gmina tylko w Zatoniu wyremontowała 40 domów, 
dachów. Zwrócił uwagę radnych na fakt, Ŝe kwota 2.000.900,00 zł na potrzeby związane                   
z ratowaniem gospodarki komunalnej jest kwotą niewystarczającą. Burmistrz podkreślił, Ŝe 
wysoko ceni działalność zakładu budŜetowego zwłaszcza, Ŝe mieszkańcy gminy są wdzięczni, iŜ   
przywraca się substancję komunalną. 
O szersze omówienie spraw związanych z MZGK Burmistrz poprosił swego zastępcę Jerzego 
Stachyrę.  
W sprawie SP ZOZ Burmistrz zgodził się ze stanowiskiem radnego Jerzego Wojciechowskiego, 
Ŝe jest konieczność pilnego omówienia tego tematu. Zapewnił, Ŝe planowana jest sesja 
tematyczna w tym zakresie i jakiekolwiek decyzje będą podejmowane nie w wąskim gronie, ale 
przez Radę Gminy i Miasta.   



Burmistrz omówił równieŜ sprawę wzrostu wydatków na administrację. Stwierdził, iŜ po 
pierwsze - systematycznie dla Gminy przekazywane są zadania, które do tej pory były 
realizowane przez inne podmioty - powiat i państwo. Po drugie, aby Bogatynia mogła się 
dynamicznie rozwijać, oprócz inwestycji, trzeba mieć do tego narzędzia. UwaŜa, Ŝe przy 
załoŜeniu i przeznaczeniu kwoty 55.000.000,00 zł na inwestycje wydział pozyskiwania środków 
oraz wydział inwestycji musi zostać wzmocniony, gdyŜ obecny potencjał pracowników jest 
niewystarczający. 
Burmistrz zaakcentował teŜ konieczność dobrej promocji gminy. W chwili obecnej Bogatynia 
stara się o przyznanie symbolu „Teraz Polska”. Wyjaśnił, Ŝe gminy, które chcą się promować, 
które chcą korzystać z moŜliwości nowych inwestycji na swoim terenie, średnio na te cele 
przeznaczają 1,5% budŜetu. 
Burmistrz wypowiedział się takŜe na temat farmy wiatrakowej na terenie Bogatyni. Wyjaśnił, Ŝe 
nie ma złej woli ze strony Gminy, jednak firma, która jest „lobbowana” przez niektórych radnych 
nie jest partnerem dla gminy Bogatynia, a teren, który dzierŜawią nie jest własnością Gminy. 
Dodał, Ŝe firma GEPOL weszła w posiadanie /na zasadzie dzierŜawy/ terenu hałdy i tam chce 
uruchomić farmę wiatrakową. Burmistrz podkreślił, Ŝe jest to teren pozostający w gestii lasów 
państwowych i jednocześnie zaznaczył, Ŝe tutaj duŜe znaczenie mają decyzje płynące m.in.                 
z województwa. Burmistrz powiedział, Ŝe jest zainteresowany, aby cała inwestycja i koncepcja 
doczekała się pozytywnego końca. Gmina natomiast musi stawiać pewne warunki, bowiem 
wiadomo, jak znaczącą pozycją jest dla budŜetu udział w podatku dochodowym. Dlatego chce, 
aby firma GEPOL miała swoją siedzibę w Bogatyni, aby te pieniądze zostawały w gminie.  
Burmistrz odniósł się równieŜ do tematu kultury i zwiększenia wydatków na róŜne imprezy 
okolicznościowe. Zaznaczył, Ŝe promocja gminy równieŜ odbywa się poprzez kulturę.  
Jeśli chodzi o zalew w Bogatyni przypomniał, Ŝe Gmina podpisała akt notarialny i jest 
właścicielem, jeśli chodzi o uŜytkowanie wieczyste. Poinformował, Ŝe w budŜecie na zalew 
przeznaczono 3.000.000,00 zł, a docelowo 6.000.000,00 zł. JeŜeli sprawa projektu, który moŜe 
przeciągnąć się o dwa - trzy miesiące doczeka się realizacji na koniec czerwca, to być moŜe 
zwróci się do Rady o dodatkowe środki na ten cel. UwaŜa, Ŝe dobrze by było w roku bieŜącym tę 
inwestycję zakończyć. 
Kolejną sprawą, do której odniósł się Burmistrz były środki unijne. Oznajmił, Ŝe otrzymał dwa 
pisma, które dotyczą inwestycji juŜ z podpisanymi umowami, jeśli chodzi o środki zewnętrzne. 
Pierwsze zadanie to stacja uzdatniania wody /Burmistrz odczytał fragment pisma: „Uprzejmie 
informuję, Ŝe kwota poświadczonych wydatków kwalifikowanych wynosi 1.939.000,00 zł./ 
Drugie zadanie dotyczy Markocic - program Interreg III A - środki kwalifikowane wynoszą 
około 4.802.000,00 zł. Burmistrz zapytał radnych - czy kiedykolwiek zdarzyło się, aby tak duŜe 
środki przyznano dla Bogatyni w ramach dotacji zewnętrznej? Nawiązując do wypowiedzi 
radnego Jerzego Wojciechowskiego dotyczącej optymistycznego traktowania kwestii 
pozyskiwania środków do budŜetu w roku bieŜącym, zapytał czy Gmina ma nie planować 
Ŝadnych środków? Nie dokonywać Ŝadnych aplikacji? Wszystkie zadania realizować z budŜetu 
podstawowego? Burmistrz podkreślił, Ŝe w budŜecie muszą być zapisane środki, aby ubiegać się 
o dotacje. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos zastępcy Burmistrza Jerzemu Stachyrze. 
 
Zastępca Burmistrza uzupełniając wypowiedź Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza w zakresie 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej odniósł się do sprawy dopłaty przedmiotowej dla 
MZGK informując, Ŝe jej wysokość wynika z uchwały Rady podjętej w roku ubiegłym. Uchwała 
ta określa wysokość dopłaty do m2 substancji komunalnej.  Przypomniał, Ŝe MZGK zarządza 
substancją komunalną. Z 5.000 mieszkań, które kiedyś były własnością gminy zostało 1.500 - 
pozostałe są juŜ wykupione. Nie wykupiono tych w najgorszym stanie technicznym. Większość 
problemów zakładu wynika z zaległości czynszowych. Burmistrz powiedział, Ŝe mieszkańcy 
odczuwają poprawę, jeśli chodzi o dbałość o stan techniczny lokali komunalnych, chociaŜ 
potrzeby są ogromne. Odniósł się teŜ do kwestii zaleŜności zakładu budŜetowego i spółki 
GZMK. Podkreślił, Ŝe Gmina zdaje sobie sprawę z problemów relacji finansowych pomiędzy 



tymi jednostkami i będzie starać się o rozwiązanie tego problemu w bieŜącym roku. W budŜecie 
przeznaczono 500.000,00 zł na dopłatę do utrzymania części wspólnych. Bezpośrednio te 
pieniądze mają być przekazywane wspólnotom - do tej pory środki te szły przez MZGK. 
Burmistrz zaznaczył, Ŝe w bieŜącym roku zmieniony będzie sposób rozliczania ze wspólnotami. 
Środki na utrzymanie części wspólnych będą bezpośrednio przekazywane do wspólnot, co jest 
bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wspólnot, MZGK oraz GZMK, poniewaŜ zobowiązania 
zakładu budŜetowego wobec spółki nie będą rosły i zakład stopniowo będzie mógł swoje 
zobowiązania regulować.  
Zastępca Burmistrza odniósł się równieŜ do zakresu prac wykonanych przez zakład budŜetowy w 
roku ubiegłym, informując Ŝe czynione są starania, aby zakres tych prac remontowych był jak 
najszerszy. 
W sprawie SP ZOZ poinformował, Ŝe wkrótce odbędzie się sesja tematyczna, która zakończona 
będzie pewnymi konkluzjami. Są to trudne tematy, ale nie moŜna dopuścić, aby zakres usług 
medycznych był dla mieszkańców ograniczony. 
Uzupełniając wypowiedź Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza w sprawie promocji i aplikowania 
o środki zewnętrzne dodał, Ŝe kaŜde wystąpienie o środki zewnętrzne związane jest                           
z koniecznością wydania pieniędzy na promocję. MoŜna szacować, Ŝe około 15.000,00 zł trzeba 
wydać na promocję przy kaŜdym wniosku o dofinansowanie. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przekazał głos Zastępcy Burmistrza 
Dominikowi Matelskiemu.  
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski odniósł się do tematów inwestycyjnych. W sprawie 
rzeki Miedzianki poinformował, Ŝe przetarg został rozstrzygnięty, będzie wykonana 
dokumentacja i zadanie będzie realizowane. JeŜeli chodzi o ścieŜki rowerowe to w roku ubiegłym  
na to zadanie przeznaczono kwotę 40.000,00 zł, która nie została spoŜytkowana poniewaŜ radni 
zgłaszali chęć stworzenia koncepcji ścieŜek rowerowych, zgłaszali swoje sugestie i spostrzeŜenia. 
Spotkania w ty temacie juŜ zakończono, są opinie komisji problemowych. W chwili obecnej  
zakończono sporządzanie specyfikacji pod stworzenie koncepcji, która będzie przedłoŜona 
Burmistrzowi do podpisu. 
W sprawie rewitalizacji wyjaśnił, Ŝe zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami, 
przygotowano program rewitalizacyjny dla Bogatyni. Obecnie Gmina czeka na ogłoszenie 
programu przez Urząd Marszałkowski w ramach środków pomocowych. 
Kolejną sprawą, do której odniósł się Burmistrz było pozyskiwanie środków zewnętrznych. 
Przypomniał, Ŝe do tej pory gmina pozyskała około 7.000.000,00 zł. Obecnie w przygotowaniu 
są kolejne programy aplikacyjne. Po okresie programowania będzie moŜna określić, na ile gmina 
była skuteczna w sprawie dotacji. Jeśli chodzi o pierwsze dotacje /nabory, które rozpoczną się  w 
programie EWT w marcu/, to gmina jest przygotowana do aplikowania na zadanie – ulica  
Główna w Markocicach i Dom Ludowy z partnerem czeskim. W tej sprawie przeprowadzono juŜ 
rozmowy z Burmistrzem Hradka Panem Martinem Putą.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Jerzemu Wojciechowskiemu, 
który ponownie poruszył kwestie MZGK i dopłaty. W sprawie zarządów spółek radny stwierdził, 
Ŝe nie chodzi o obniŜanie płac, moŜna płacić nawet więcej menadŜerowi, byle miał on wizję 
zrobienia ze spółką czegoś, co przynosić będzie jakąś dywidendę lub przynajmniej wychodzić 
„na swoje”. W sprawie wzrostu kosztów administracji radny stwierdził, Ŝe nie zmienił zdania. 
Natomiast w sprawie kultury stwierdził, Ŝe wydatki wydają się zbyt duŜe. Jeśli chodzi o zalew, 
radny stwierdził, Ŝe cieszy go rewitalizacja zalewu. JednakŜe zwrócił uwagę na niejasny 
charakter wieloletniego planu inwestycyjnego, gdzie nie ma jasno określonych priorytetów, nie 
ma gwarancji, Ŝe to zadanie będzie realizowane. Radny stwierdził, Ŝe sugerowanie, iŜ Gmina ma 
50.000.000,00 zł na inwestycje jest przesadą, bo to jest optymistyczna wersja, a Rada powinna 
uwzględnić chociaŜby wzrost kosztów. UwaŜa, Ŝe zaciąganie poŜyczek czy pozyskiwanie 
środków pomocowych nie zwalnia Gminy z szukania oszczędności w budŜecie. Radny zapytał 
równieŜ jaki jest efekt z promocji gminy.  
 



Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Prezesowi Gminnego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania Maciejowi Mikołajczykowi. 
Prezes GPO odniósł się do wypowiedzi radnego Jerzego Wojciechowskiego w sprawie 
podniesienia kapitału w spółce GPO i zapytał radnego - czy nie jest za wprowadzeniem drugiego 
etapu selektywnej zbiórki odpadów. Stwierdził, Ŝe obecny system ryczałtowych opłat za wywóz 
nieczystości jest niesprawiedliwy dla mieszkańców i nie daje Ŝadnych motywacji do 
segregowania odpadów. W bieŜącym roku GPO planuje wprowadzić system ilościowy tak, aby 
kaŜdy mieszkaniec segregujący śmieci był inaczej traktowany finansowo. W związku z tym 
pieniądze zapisane w budŜecie na podniesienie kapitału zakładowego GPO są przeznaczone na 
drugi etap selektywnej zbiórki odpadów.  
Prezes GPO odniósł się równieŜ do kwestii budowy kompostownika oraz przeznaczonej na to 
kwoty 250.000,00 zł i zapytał radnego - czy chce pozbawić mieszkańców Bogatyni segregowania 
odpadów biodegradalnych. Oświadczył, iŜ do tej pory takiego kompostownika w Bogatyni nie 
było. 
W sprawie opłat środowiskowych Prezes GPO stwierdził, Ŝe spółka chce jak najszybciej 
wprowadzić system ilościowy, poniewaŜ zapowiedzi Ministerstwa Ochrony Środowiska są takie, 
Ŝe w roku następnym kwota opłaty środowiskowej wrośnie jeszcze dwukrotnie, czyli z kwoty, 
która w ub. roku wynosiła 15,00 zł, obecnie wynosi 75,00 zł, a w przyszłym roku wynosić będzie 
150,00 zł. Podkreślił, Ŝe nie wprowadzając drugiego etapu selektywnej zbiórki odpadów                     
w przyszłym roku mieszkańcy będą zmuszeni płacić nawet od 15,00 do 20,00 zł za wywóz 
odpadów.  
Prezes odniósł się równieŜ do kwestii brygady remontowej, która była dla spółki duŜą pozycją, 
jeśli chodzi o ujemny wynik finansowy. Stwierdził, Ŝe po raz pierwszy w historii samorządu 
bogatyńskiego radny ma moŜliwość przejrzenia wyników finansowych spółki, poniewaŜ do tej 
pory prezesi spółek zasłaniali się tajemnica handlową. Prezes wyjaśnił, Ŝe kwestia brygady 
remontowej, która przyniosła taką duŜą stratę wynika m.in. ze źle kosztorysowanych kontraktów, 
które przyniosły spółce stratę w roku 2007. ŚcieŜka pieszo – rowerowa - strata 700.000,00 zł, 
droga zbiorcza - strata 200.000,00 zł - to źle skosztorysowane długoterminowe kontrakty zawarte 
w 2006 roku. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddal głos radnemu Jerzemu Wojciechowskiemu. 
Radny powiedział, Ŝe jeśli chodzi o spółkę GPO to popiera segregacje odpadów, ale Rada 
powinna wiedzieć do czego dokłada i jaka jest przyszłość spółki. Dodał, Ŝe naleŜy szukać 
inwestorów zewnętrznych, a nie wyłącznie dokładać do spółki z budŜetu gminy. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Stanisławowi Goszczyckiemu, 
który przestawił stanowisko Klubu „Razem dla Gminy”. 
 
Radny Stanisław Goszczycki zaprezentował stanowisko Klubu w sprawie budŜetu na rok 2008 -  
„Omawiana na sesji uchwała budŜetowa - plan dochodów i wydatków stanowi podstawę 
funkcjonowania w danym roku budŜetowym jednostki samorządu. W projekcie budŜetu 
szczegółowo zostały opisane i przedstawione główne jego załoŜenia. Załączniki do budŜetu 
zawierają szczegółowe wykazy kwot i zadań przewidzianych do realizacji. Wybiórcze 
zaprezentowanie procentowych wskaźników i porównywanie przyrostów wyrwane z całości 
budŜetu bez dodatkowych wyjaśnień moŜe wprowadzać w błąd. Fakt taki, Ŝe budŜet nie jest teŜ 
sztywnym zapisem i zestawieniem liczb i zadań, lecz podlega ciągłej nowelizacji powoduje 
równieŜ zmiany takich wskaźników. Co więcej, wydaje się, Ŝe dla większości mieszkańców nie 
jest waŜne, Ŝe coś wzrosło np. o 56%, czy jakieś wydatki wzrosły o 500.000,00 zł . WaŜny jest 
efekt, waŜne jest czy np. wyremontowany zostanie chodnik, po którym codziennie się chodzi, czy 
będą świecić lampy, czy komunikacja miejska będzie kursować o dogodnej porze, czy dziecko 
będzie mogło uczyć się  w wyremontowanej i dobrze wyposaŜonej klasie, czy gmina zadba                
o ochronę zdrowia? Między innymi z tych powodów – nie będzie przytaczać na co i o ile – 
wzrosły wydatki. Natomiast osoby bardzo zainteresowane przedmiotowym tematem mają 
moŜliwość szczegółowego zapoznania się z takimi danymi. Istotną i waŜną rzeczą jest, Ŝeby 



łączna kwota długu na koniec roku budŜetowego nie przekraczała 60% wykonanych dochodów. 
W naszym budŜecie planowany dług stanowi 10%. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe zaproponowany 
przez Burmistrza budŜet na rok 2008 jest budŜetem bezpiecznym. Szanowni Państwo, jak wiemy 
konstruowanie budŜetu polega na dokonywaniu spośród wielu przedsięwzięć wyboru tych zadań, 
które są najistotniejsze. Nie da się wszystkiego od razu zrealizować. Niektóre zadania muszą 
niestety poczekać. Są w budŜecie zatem zadania priorytetowe oraz te, które realizowane juŜ 
przyniosą efekty dopiero w przyszłości. Niestety jesteśmy spadkobiercami wieloletnich 
zaniedbań, których nie da się w ciągu jednego roku, a nawet całej kadencji nadrobić. Jako Klub 
uwaŜamy, Ŝe w obecnym budŜecie zostały zawarte najwaŜniejsze zadania w zakresie 
infrastruktury wodociągowej, ściekowej, budowy dróg, parkingów, oświetlenia, oświaty, kultury. 
Niemal w kaŜdym dziale, czyli rodzajowi działalności zwiększono wydatki. Szczegóły zawarte są 
w załącznikach do budŜetu. W budŜecie zaplanowano równieŜ nakłady na dokumentację 
przedsięwzięć prorozwojowych dla gminy. Podsumowując, skatalogowane w budŜecie zadania, 
jako Klub, uwaŜamy za waŜne i niezbędne do zrealizowania. JednakŜe Panie Burmistrzu obawy 
naszego Klubu budzi niepewność pozyskania załoŜonych kwot dotacji. Jednocześnie rozumiemy, 
Ŝe bez wpisania zadań do budŜetu i bez poniesienia nakładów nie mielibyśmy szansy ubiegania 
się o pozyskanie tych dotacji. Zwracamy jednak uwagę, Ŝe koniecznym jest zatem 
zintensyfikowanie podejmowanych działań i opracowywanie stosownych wniosków przez 
pracowników urzędu odpowiedzialnych za poszczególne zadania w celu skuteczniejszego 
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Jako Klub „Razem dla Gminy” wiemy, Ŝe omawiany 
budŜet, tak jak kaŜdy budŜet, czy to jest budŜet Państwa, czy to jest budŜet nasz domowy, 
stanowi w danym czasie w pewnym sensie wypadkową, taki kompromis między moŜliwościami 
wydatkowania oraz ogromem potrzeb i oczekiwań. PrzewaŜnie jest tak, Ŝe wiele grup domaga 
się, aby w budŜecie na zaspokojenie ich potrzeb było przewidziane jak najwięcej środków. 
Zdajemy sobie sprawę, Ŝe podobnie jest z naszym budŜetem, Ŝe nie wszyscy będą w 100% 
zadowoleni. Nie dziwią nas głosy niezadowolenia. To normalne, Ŝe kaŜdy chciałby zupełnie 
inaczej, po swojemu podzielić wpływy do budŜetu. Mamy jednak świadomość teŜ, Ŝe 
zaproponowany budŜet nie jest budŜetem doskonałym, pojawia się wiele niewiadomych, wiele 
obaw. Wynika to z faktu, Ŝe konstruowanie budŜetu jest rzeczą trudną, a jeszcze trudniejszą 
dobre wydatkowanie pieniędzy. Obawy budzi fakt, Ŝe nie da się dzisiaj przewidzieć wszystkich 
warunków rynkowych, w jakich realizowany będzie ten budŜet. Nie znamy wysokości inflacji, 
ceny walut, cen energii, materiałów. Mogą zdarzyć się klęski Ŝywiołowe, gradobicia. MoŜna 
stwierdzić, Ŝe kaŜda decyzja obarczona jest ryzykiem, Ŝe moŜna było zrobić inaczej, ale czy 
lepiej? Szanowni Państwo, po omówieniu projektu budŜetu na komisjach, po wielogodzinnych, 
burzliwych dyskusjach, radni Klubu „Radem dla Gminy” są gotowi podjąć ryzyko uchwalenia 
budŜetu wraz z autopoprawkami. Na marginesie zaznaczył, Ŝe jest to pierwszy budŜet w pełni 
opracowany przez Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza. Przyjmując na siebie odpowiedzialność 
za jego uchwalenie, Ŝyczymy Panu Burmistrzowi, jako organowi wykonawczemu powodzenia           
w nowym roku budŜetowym. Jednocześnie informujemy, Ŝe będziemy pilnie się przyglądać                
i monitorować na bieŜąco wykonanie budŜetu, a jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy zwracać się 
o wprowadzenie do budŜetu stosownych zmian, by nie tylko zaspokajać bieŜące potrzeby naszej 
wspólnoty, ale zapewniać zrównowaŜony rozwój całego naszego regionu”.  
Na tym radny zakończył wypowiedź.  
 
Przewodniczący Rady  Paweł Szczotka zapytał czy w tym punkcie będą jeszcze wystąpienia? 
Głos zabrał radny Jacek Kuciński przedstawiając stanowisko Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej w Bogatyni w sprawie projektu budŜetu Gminy Bogatynia na 2008 rok. Radny 
poinformował, Ŝe mimo kilku zastrzeŜeń do budŜetu na 2008 rok, a zwłaszcza do autopoprawki 
nr 3 członkowie Klubu będą głosować za jego przyjęciem. Podkreślił, Ŝe decyzja Klubu to kredyt 
zaufania dla Burmistrza. Oznajmił takŜe, Ŝe członkowie Klubu będą bacznie przyglądać się 
realizacji budŜetu. Wyraził nadzieję, Ŝe Burmistrz uzyskując kredyt zaufania, wywiąŜe się ze 
zobowiązań. Na tym zakończył wypowiedź.   

 



Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Krzysztofowi Gnacemu, który 
oznajmił, Ŝe w Klubie „Ponad Podziałami” toczyła się burzliwa dyskusja na temat budŜetu 
Gminy na 2008 rok. Stwierdził, Ŝe radni Klubu równieŜ chcą dać Burmistrzowi „zielone światło” 
do realizacji ambitnego, ale bardzo ryzykownego budŜetu. Członkowie Klubu poprą uchwałę 
budŜetową na 2008 rok.  
 

f/    głosowanie nad autopoprawkami i projektem uchwały budŜetowej na 2008 rok.  
 
W związku z brakiem kolejnych uwag, Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod 
głosowanie autopoprawki do projektu budŜetu na 2008 rok.  

� Za przyjęciem autopoprawki nr 1 do projektu budŜetu Gminy na 2008 rok głosowało 19 
radnych, brak głosów „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący”. 

� Za przyjęciem autopoprawki nr 2 do projektu budŜetu Gminy na 2008 rok głosowało 20 
radnych, brak głosów „przeciw”, brak głosów  „wstrzymujących”. 

� Za przyjęciem autopoprawki nr 4 do projektu budŜetu Gminy na 2008 rok głosowało 19 
radnych, brak głosów „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący”. 

Przewodniczący stwierdził, iŜ Rada przyjęła ww. autopoprawki.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
budŜetu Gminy na 2008 rok wraz z autopoprawkami. 
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 głos „przeciw”, brak głosów  „wstrzymujących”. 
 
Uchwała Nr XX/161/08 w sprawie budŜetu gminy na 2008 rok została podjęta większością 
głosów /„za” - 19, 1 głos „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących”./ 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu sesji.  
Płyta CD stanowi załącznik nr 13a. 
Uchwała budŜetowa na 2008 rok znajduje się na stronie www.gmina.bogatynia.sisco.info/ 
 
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz  złoŜył radnym słowa podziękowania za przyznane zaufanie. 
Stwierdził, Ŝe poza radością jest to cięŜar, który nakazywać będzie systematyczną realizację 
zadań, o których była mowa. Dodał, Ŝe praca nad budŜetem była bardzo burzliwa, więc tym 
bardziej docenia fakt, Ŝe w waŜnych tematach Rada potrafi wykazać jednomyślność.  

 
cnd podjęcia uchwał: 

5.2. w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta 
Projekt nr 197/08 stanowi załącznik nr 14  do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ wpłynęła pisemna rezygnacja radnego 
Tadeusza Okorskiego z pracy w Komisji Statutowej /załącznik nr 15 do protokołu sesji/ 
W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta. 
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, brak głosów „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący”. 
 
Uchwała Nr XX/162/08 w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta została 
podjęta większością głosów /„za” - 19, „przeciw” – brak, 1 głos „wstrzymujący”./ 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji.  
 

5.3. w sprawie programu kompleksowego remontu, przebudowy i rozbudowy oświetlenia 
ulicznego na terenie miasta Bogatynia 

Projekt nr 194/07 stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji. 
Projekt nr 107/07 został wycofany - załącznik nr 18.  
 



Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ projekt był przedmiotem obrad 
Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony  Środowiska oraz 
Komisji ds. BudŜetu, które w wyniku głosowania wydały pozytywne opinie. 
W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów   
„wstrzymujących”. 
Uchwała Nr XX/163/08 w sprawie programu kompleksowego remontu, przebudowy                  
i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bogatynia została podjęta jednogłośnie  
/„za” - 20, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/ 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji.  
 

5.4. w sprawie załatwienia skargi Pani Marii Protter Kołodziejczyk  
na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w związku 

 z zanieczyszczeniem środowiska 
Projekt nr 201/08  stanowi załącznik nr 20 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ projekt był przedmiotem obrad 
Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony  Środowiska, która 
w wyniku przeprowadzonych czynności uznała, iŜ skarga Pani Marii Protter Kołodziejczyk na 
bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia jest bezzasadna.  
Ustalenie Komisji jest załącznikiem do projektu uchwały. 
W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw”, 1 głos   „wstrzymujący”. 
Uchwała Nr XX/164/08 w sprawie załatwienia skargi Pani Marii Protter Kołodziejczyk na 
bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w związku  z zanieczyszczeniem 
środowiska została podjęta większością głosów /„za” - 18, brak głosów „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący”/. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu sesji.  
 

5.5. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia 
Projekt nr 200/08 stanowi załącznik nr 22 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił naczelnika wydziału Gospodarki Gruntami             
o omówienie projektu uchwały. 
 
Naczelnik wydziału BH Lucyna Pędrak poinformowała radnych, iŜ 4 lutego br. odbywa się 
przetarg zorganizowany przez Agencję Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na działkę 
połoŜoną w Sieniawce o powierzchni 1036 m2, przylegającą bezpośrednio do naszej 
nieruchomości. Cena wywoławcza 15 500 zł tj. około 14 zł za m2. W planie zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość ta jest oznaczona jako teren funkcji mieszanej – usługowej oraz 
produkcyjnej strefy przedsiębiorczości. Obok leŜy nieruchomość, która została oddana aportem 
do spółki wodociągowej. RównieŜ jest tam działka nasza o powierzchni około 1300 m2                        
i w przypadku nabycia tej działki automatycznie nasza działka będzie bardziej atrakcyjna i ze 
względu na powierzchnię i na kształt.  
 
W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, brak głosów „przeciw”, i głosów   
„wstrzymujących”. 
Uchwała Nr XX/165/08 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia została 
podjęta jednogłośnie /„za” - 19, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu sesji.  
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Informacje i Komunikaty Przewodniczącego 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował radnych o obowiązku przekazywania do 
Biura Rady danych /zaktualizowania swoich danych/ osobowych pozostających w zbiorze 
danych osobowych radnych.  
Przekazał równieŜ informację, iŜ 28 stycznia br. uczestniczył wraz z zastępca Burmistrza 
Dominikiem Matelskim w konsultacjach społecznych poświeconych zadaniom realizowanym          
w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007 – 2013. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali przedstawiciele rządu, dolnośląscy 
parlamentarzyści, radni i lokalni samorządowcy. Podczas spotkania członkowie zarządu 
województwa przedstawili strategiczne zadania WPI realizowane w podległych im 
departamentach. Mówiono o poszerzeniu listy zadań priorytetowych o klika projektów z listy 
rezerwowej, gdyŜ pozwalają na to większe niŜ zakładano wpływy do budŜetu. Propozycja 
zarządu to m.in. rozbudowa fragmentu drogi ze Zgorzelca do Bogatyni, budowa połączenia 
Lubania z powstającym odcinkiem autostrady A4, rozbudowa drogi Małkowice – Miłków na 
dojeździe do Karpacza. Propozycje te zostaną przedstawione radnym sejmiku województwa 
dolnośląskiego, którzy ostatecznie zdecydują o przeniesieniu tych zadań z listy rezerwowej na 
priorytetową WPI na lata 2007-2013.  
Przewodniczący podziękował radnym, osobom publicznym, które do tej pory zaangaŜowały się 
w sprawę naszej drogi – wojewódzkiej 352. Z otrzymanych pism i z przeprowadzonych rozmów 
wynika, iŜ są to następujące osoby: wicemarszałek sejmu Pan Jerzy Szmajdziński, radni sejmiku 
wojewódzkiego – Pani ElŜbieta Zakrzewska, Pan Marek Tomala oraz Pan Józef Kozłowski – 
przewodniczący Komisji ds. BudŜetu. Podziękował równieŜ Panom Burmistrzom oraz radnym 
Rady Gminy i Miasta Bogatynia.  
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Zamknięcie obrad 

W wyniku wyczerpania tematyki obrad Przewodniczący Rady zamknął XX sesji Rady Gminy             
i Miasta Bogatynia dziękując wszystkim za przybycie.  
 
 
 
 
 
Protokołowały: 
Agnieszka Kras insp. Biura Rady  
ElŜbieta Gołaczyńska insp. Biura Rady  
Bogatynia dnia 15.02.2008 r.  

 
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 
Paweł Szczotka   

 
 
 
 
 
 


