
Protokół nr XXI/08 
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

z dnia 15 lutego 2008 roku 
 
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. 
Nieobecni:  

− radny Stanisław Goszczycki - usprawiedliwiony, 
− radny Piotr Nosal – usprawiedliwiony, 
− radna Anna Palikowska – usprawiedliwiony. 

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 14.00 do 14.30 
 

W sesji uczestniczyli: 
� Jerzy Stachyra   - Zastępca Burmistrza,  
� Daniel Fryc   - Sekretarz Gminy, 
� Piotr Janukowicz   - Radca prawny, 

/lista obecności stanowi załącznik nr 2/ 
oraz naczelnicy wydziałów Urzędu, przedstawiciele spółek oraz gminnych jednostek 
pomocniczych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu sesji.  

 
do pkt-u 1 

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka otworzył sesję. Na podstawie listy obecności 
stwierdził quorum /w chwili otwarcia na sali obecnych było 18 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. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok.  
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.  
6.Wolne wnioski.  
7. Interpelacje i zapytania.  
8. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe do Biura Rady wpłynął wniosek             
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o wprowadzenie zmian do porządku obrad                        
o rozpatrzenie przez Radę autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na 2008 rok.  
Pismo BB.0065-4/220/08 z 08.02.2008 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji 
Przewodniczący poddał pod głosownie wniosek zgłoszony przez Burmistrza.   
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /18 głosów „za”, brak głosów 
„przeciw” i brak głosów „wstrzymujących”/ wprowadziła do porządku obrad autopoprawkę 
do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2008 rok. 



Innych uwag i zmian do porządku nie zgłoszono. 
 
Porządek sesji po zmianach: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok wraz   
    z autopoprawką. 
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.  
6. Wolne wnioski.  
7. Interpelacje i zapytania.  
8. Zamknięcie obrad. 
 

Do pkt-u 3 
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych 

 
Przewodniczący Rady oddał głos przewodniczącemu Rady Osiedla nr 2 Panu Józefowi 
Banasiewiczowi.  
Przewodniczący RO nr 2 Józef Banasiewicz stwierdził, Ŝe Rada Osiedla podjęła uchwałę 
dotyczącą terenów zielonych, zadrzewień i nasadzeń. W tej sprawie Rada Osiedla otrzymała 
odpowiedź lakoniczną /zdaniem przewodniczącego/ od Burmistrza Dominika Matelskiego, Ŝe 
gmina nie posiada planu zagospodarowania terenów zielonych oraz nie ma w roku bieŜącym 
zaplanowanych środków finansowych na ten cel. Przewodniczący Rady Osiedla zapytał czy 
ta odpowiedź jest ostateczna, czy temat zostanie uruchomiony, coś będzie moŜna zrobić 
jeszcze w tym temacie?  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zaproponował, aby temat ten rozpatrzyć na 
posiedzeniu Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności w dniu 19 lutego br. . 
 

do pkt-u 4 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok wraz 

z autopoprawką 
Projekt uchwały nr 206/08 stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji. 
Autopoprawka nr 1 /207/08/ do projektu uchwały w sprawie zmian budŜetu na 2008 rok 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt uchwały opiniowany był 
przez Komisję ds. BudŜetu jeszcze jako autopoprawka nr 3 do projektu budŜetu na 2008 rok. 
Autopoprawka nr 3 do projektu budŜetu na 2008 rok stanowi załącznik nr 6. 
 
Sama autopoprawka nr 1 była przedmiotem obrad Komisji ds. BudŜetu w dniu 14 lutego br. 
Członkowie komisji w wyniku głosowania /3 głosy „za”/ pozytywnie zaopiniowali ww. 
autopoprawkę.  
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są uwagi do projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady ElŜbieta Niczyporuk oświadczyła, iŜ po dokonaniu wnikliwej 
analizy zaproponowanych zmian w budŜecie gminy na 2008 rok w imieniu Klubu radnych 
„Razem dla Gminy” zawnioskowała o wycofanie z projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2008 rok w dziale 921, rozdział 92195 § 4300 



zadania pod nazwą „Mi ędzynarodowy Festiwal Piosenki – Bogatynia 2008” w kwocie 
994.600.00 zł. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.  
 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /13 głosów „za”, brak głosów 
„przeciw”, 4 głosy „wstrzymuj ące”/ przyj ęła wniosek wiceprzewodniczącej Rady Gminy 
i Miasta o wykreślenie z projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie 
gminy na 2008 rok zadania pod nazwą „Mi ędzynarodowy Festiwal Piosenki – Bogatynia 
2008”. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki nr 1  
opiniowanej przez Komisję ds. BudŜetu w dniu 14 lutego 2008 roku. Poinformował, Ŝe 
autopoprawka dotyczy przekazania środków na zakup nieoznakowanego pojazdu dla Policji.  
Za przyjęciem autopoprawki głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i brak głosów 
„wstrzymujących”.  
Przewodniczący stwierdził, Ŝe Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projektu 
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2008 rok. 
 
Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok wraz z autopoprawką i po 
wprowadzeniu zmiany /wykreśleniu zadania/.  
Za podjęciem ww. uchwały głosowało 17 radnych, brak głosów „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący”/. 
 
Uchwała Nr XXI/166/08 w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2008 rok 
została podjęta większością głosów /„za” - 17, brak głosów „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący”/. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji.  
 

do pkt-u 5 
Informacje i komunikaty Przewodniczącego 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zwrócił się do radnych z prośbą o przekazanie do 
Biura Rady informacji, czy są zainteresowani propozycją Multibanku, którą otrzymali w dniu 
dzisiejszym na piśmie.  

Do pkt-u 6 
Wolne wnioski 

Nie zgłoszono. 
Do pkt-u 7 

Interpelacje i zapytania 
 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Jerzemu Wojciechowskiemu. 
 
Radny Jerzy Wojciechowski  poinformował, iŜ zwrócił się do niego wyborca z wyliczeniem 
dotyczącym podwyŜszenia opłat za wywóz nieczystości stałych. Radny przypomniał, Ŝe               
w ostatnich latach cena ta kształtowała się na poziomie 4,83 zł miesięcznie tj. 4,00 zł za 
wywóz i 0,83 zł opłata za kontener. Obecnie wynosi to 9,00 zł tj. 7,00 zł za wywóz i 2,00 zł 
za kontener. Główną przyczyną tego wzrostu jest nowa stawka tzw. opłaty środowiskowej. 
Radny stwierdził, Ŝe cena oferowana przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania jest 



najwyŜsza w okolicy gdyŜ w Gminie Siekierczyn cena ta wynosi 3,34 zł, w Zgorzelcu po 
podwyŜce – 6,99 zł, chociaŜ trasa wywozu śmieci jest tam znacznie dłuŜsza. Radny 
powiedział, Ŝe w związku z tym wyborca zapytał czy cena za wywóz nieczystości stałych nie 
powinna być porównywalna z cenami w rejonie. Zwrócił teŜ uwagę, Ŝe wyodrębnienie ceny 
za kontener jest sztuczne, a wzrost ceny absurdalny. Cena zakupu nowego kontenera wynosi 
około 3.500,00 zł. a na wolnym rynku moŜna trafić tańsze oferty. MoŜna stwierdzić, Ŝe opłaty 
wniesione przez mieszkańców dawno przekroczyły wartość tych kontenerów, nawet jeŜeli 
uwzględniona zostałaby ich jednorazowa wymiana na nowe. Radny poinformował, Ŝe posiada 
przykładowe wyliczenie dla trzech bloków przy ulicy Kossaka i Matejki, które moŜe 
udostępnić. Zapytał - czy opłata za korzystanie z kontenera nie powinna zniknąć,                           
a przynajmniej nie wzrastać, czy opłata nie powinna zawierać upustu z tytułu zmniejszenia 
ilości śmieci niesortowalnych?  
Radny zwrócił się  z prośbą o szczegółowe uzasadnienie wzrostu opłat za wywóz 
nieczystości. Dodał, Ŝe wykonał szacunkowe wyliczenia dot. wpływu opłaty środowiskowej 
na cenę wywozu śmieci. Stwierdził, Ŝe mimo wzrostu ceny za składowanie jednej tony 
odpadów nie segregowanych z 15,71 zł do 75,00 zł, nie powinna ona tak wpływać na wzrost 
cen płaconych przez mieszkańca. Powiedział, Ŝe cena za składowanie jednej tony wzrośnie                   
o około 60,00 zł, wzrost cen załoŜony przez GPO z 4,83 zł do 9,00 zł za wywóz nieczystości 
oznacza wzrost o około 50,00 zł na mieszkańca rocznie. MoŜna wyliczyć, Ŝe mieszkaniec 
produkuje około 830 kg odpadów niesegregowanych rocznie, co daje 2,3 kg dziennie, czyli 
czteroosobowa rodzina powinna produkować ponad 9 kg odpadów dziennie, a co dwa dni 
wyrzucać co najmniej 18-sto kilogramowy worek odpadów. Radny stwierdził, Ŝe w Polsce 
rocznie trafia na wysypiska 12.000.000 ton odpadów komunalnych, czyli średnio jeden 
mieszkaniec produkuje około 1/3 tony odpadów rocznie, to jest 1 kg dziennie. Radny zapytał 
czy Bogatynia odbiega od średniej krajowej? JeŜeli odejmie się od tej ilości odpady 
wysegregowane to zostanie jeszcze mniej. Radny zwrócił uwagę, Ŝe nie chodzi o to, aby 
negować kaŜdą decyzje, kaŜdą podwyŜkę, ale obywatel ma prawo wiedzieć za co płaci i czy 
opłaca mu się dokonywać segregacji odpadów.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił radnego o złoŜenie interpelacji na piśmie. 
Dodał, iŜ odpowiedź na tą interpelację takŜe zostanie udzielona na piśmie, gdyŜ w chwili 
obecnej nikt nie jest w stanie takiej analizy kosztów przedstawić.  
 

do pkt-u 8 
Zamknięcie obrad 

 
W wyniku wyczerpania tematyki obrad Przewodniczący Rady zamknął XXI sesję Rady 
Gminy i Miasta Bogatynia dziękując wszystkim za przybycie.  
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 
Paweł Szczotka   
 

 
Protokołowały: 
Agnieszka Kras insp. Biura Rady  
ElŜbieta Gołaczyńska insp. Biura Rady  
Bogatynia dnia 26.02.2008 r.  

 



 


