
Protokół nr XXII/08 
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 29 lutego i 3 marca 2008 roku 

 
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. 
Nieobecni:  

− radny Krzysztof Gnacy - usprawiedliwiony, 
− radny Paweł Marciniak - usprawiedliwiony, 
− radny Ryszard Morawski - usprawiedliwiony, 
− radna Bogusława Witkowska - usprawiedliwiona. 

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia Paweł Szczotka. 
 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy 
Daszyńskiego 1 w godzinach od 9.00 do 10.30 
 

W sesji uczestniczyli: 
� Jerzy Stachyra   - Zastępca Burmistrza,  
� Dominik Matelski   - Zastępca Burmistrza 
� Daniel Fryc   - Sekretarz Gminy, 
� Bogumiła Wysocka   - Skarbnik Gminy, 
� Mirosław Drozd   - Radca prawny, 
� Piotr Janukowicz   - Radca prawny, 

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

 
do pkt-u 1 

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka otworzył sesję. Na podstawie listy obecności 
stwierdził quorum /w chwili otwarcia na sali obecnych było 17 radnych/, przy którym Rada 
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 protokołu o nr XX/08 z sesji rady w dniu 31.01.2008 r.  
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za IV kwartał 2007 roku. 
5. Sprawozdania przedstawicieli Rady Gminy i Miasta z prac w Związku Gmin Ziemi 

Zgorzeleckiej oraz Związku Miast „Mały Trójkąt” Bogatynia- Hradek n.N. – Zittau              
za 2007 rok. 

6. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
7. Plan pracy Rady Gminy i Miasta na 2008 rok. 

7.1. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy i Miasta za 2007 rok 
8. Podjęcie uchwał 

8.1. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy 
sprzedaŜy na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Działoszynie 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej remizie 
straŜackiej w Posadzie /projekt nr 205/08/ 



8.2. w sprawie zamiaru przystąpienia do inicjatywy Związku Miast „Mały Trójkąt  
Bogatynia – Hradek nad Nysą – Zittau” o zorganizowanie Mistrzostw Europy                 
w Lekkiej  Atletyce Seniorów w 2012 roku /projekt nr 197/08/ 

8.3. w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa /Opolno Zdrój/           
/projekt nr 204/08/ 

8.4. w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej w trybie 
bezprzetargowym /projekt nr 208/08/ 

8.5. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                   
i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A                     
w Bogatyni na rok 2008”  /projekt nr 209/08/ 

8.6. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 210/08/ 

9. Interpelacje i zapytania. 
10. Wolne wnioski. 
11. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 
12. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe do Biura Rady wpłynęły trzy wnioski Burmistrza 
Miasta    i Gminy Bogatynia o wprowadzenie zmian do porządku obrad: 

1. o wycofanie z obrad sesji punktu 8.3. dotyczącego nieodpłatnego przejęcia mienia 
Skarbu Państwa /Opolno Zdrój/.  

     Pismo BB.0065-7/315/08 z 28.02.2008 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji 
2. o uzupełnienie porządku o rozpatrzenie przez Radę projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/134/07 z dnia 25 października 2007 roku                 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej 
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych  

           Pismo BB.0065-6/295/08 z 27.02.2008 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji. 
3. o uzupełnienie porządku o rozpatrzenie przez Radę projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok. 
            Pismo BB.0065-5/288/08 z 26.02.2008 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady zawnioskował teŜ: 
1. o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie. 
 
Następnie poprosił radnych o zgłaszanie swoich uwag i zmian do przedstawionego porządku.  
 
Radny Piotr Nosal zawnioskował o wycofanie z porządku obrad punktu 8.6. – projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia  /projekt nr 210/08/ z uwagi na 
fakt, iŜ radni nie zostali zapoznani z dokumentem pt. Strategia rozwoju przedsiębiorstwo 
Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni na lata 2006-2010. Radny wnosi by 
wszyscy radni mieli moŜliwość zapoznania się z tym dokumentem i aby to jeszcze raz 
przeszło przez wszystkie komisje.  
 
Przewodniczący Rady oddał głos Prezesowi BWiO Panu Jerzemu Górskiemu. 
 
Prezes BWiO S.A w Bogatyni Jerzy Górski poinformował radnych, iŜ strategia została 
opracowana w 2005-06 roku, została przyjęta i przekazana radnym. Pan Nosal przegapił 
temat i dziwne, Ŝe porusza to jako podstawę do cofnięcia uchwały. Strategia ta została 



opracowana przez poprzednią władzę wodociągów i od 2 czy 3 lat funkcjonuje jako 
obowiązująca.  
 
Sekretarz Gminy Daniel Fryc powiedział, iŜ radny Nosal złoŜył wniosek w sprawie zdjęcia 
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia. Za chwilę 
radca prawny wypowie się co do moŜliwości formalnej podjęcia takiego wniosku. Sekretarz 
wie, Ŝe były burzliwe rozmowy w zakresie stawek Stwierdził, iŜ Rada w dniu dzisiejszym 
rozpatrując ten punkt – ten projekt uchwały nie ma kompetencji, aby dokonać korekty                    
w stawkach. Natomiast jeśli uchwala nie zostanie podjęta w terminie wynikającym z art. 24 tj. 
w ciągu 70 dni od złoŜenia wniosku przez przedsiębiorstwo, to taryfikator przedłoŜony 
radnym dziś zacznie obowiązywać. Poinformował teŜ, Ŝe radni mają moŜliwość /i taki 
wniosek moŜe się pojawić jeśli będzie taka wola/ powstrzymania się od podjęcia decyzji                   
w przedmiotowej sprawie i w trybie art. 24 ust. 8 ustawy o zaopatrzeniu podmiotów w wodę     
i odbiór nieczystości stałych kompetencje do weryfikacji i korekty stawek, które w tej chwili 
zostały przyjęte do projektu uchwały będzie miał Burmistrz, który to w uzasadnieniu wniosku 
/stanowiącego załącznik do przedłoŜonego projektu/ równieŜ wyraził swoje stanowisko                   
w przedmiocie zaproponowanych stawek. UwaŜa, Ŝe najlepszym rozwiązaniem będzie 
przegłosowanie wniosku o powstrzymanie się od podjęcia tejŜe uchwały. Myśli, Ŝe 
Przewodniczący Rady zarządzi krótką przerwę dla przedyskutowania tego rozwiązania pod 
względem prawnym i by wyjaśnić radnym szczegółowo następstwa takiego działania.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka ogłosił przerwę. 
 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady, stwierdził quorum – na sali znajdowało się 17 
radnych.  
Oddał głos radnemu Piotrowi Nosal, który to złoŜył wniosek o wycofanie swego wniosku 
złoŜonego przed przerwą dot. zdjęcia z porządku obrad punktu 8.6 projektu uchwały                        
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zaproponował radnym, aby zrealizować w dniu 
dzisiejszym porządek obrad do punktu 7.1. po czym zamknie posiedzenie sesji rady 
wyznaczając termin drugiego posiedzenia na poniedziałek tj. 3 marca 2008 roku na godz. 
15.00. Proponuje takie rozwiązanie, gdyŜ prawnicy muszą jeszcze dokładnie zweryfikować 
procedurę uchwalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. 
 
Radni nie zgłosili innych uwag do porządku obrad. 
 

do punktu 3 
Przyjęcie protokołu o nr XX/08 z sesji rady w dniu 31.01.2008 roku 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ protokół był udostępniony                       
w Biurze Rady.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.  
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” - 17/ - jednogłośnie, 
bez uwag zatwierdziła protokół nr XX/08 z sesji w dniu 31.01.2008 roku. 
 

do punktu 4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za IV kwartał 2007 roku 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji. 
 



Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie. 
Zapytał czy radni wnoszą uwagi do sprawozdania.  
Radni nie zgłosili uwag do przedłoŜonego sprawozdania  
 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” – 16, 1 głos 
„wstrzymujący”, brak głosów „przeciw/ przyjęła sprawozdanie z działalności Burmistrza za 
IV kwartał 2007 roku. 
 

do punktu 5 
Sprawozdania przedstawicieli Rady Gminy i Miasta z prac w Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej oraz Związku Miast „Mały Trójk ąt” Bogatynia- Hradek n.N. – Zittau              

za 2007 rok 
 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos przedstawicielom Rady - radnemu 
Andrzejowi Lipko w Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej oraz radnemu Patrykowi 
Stefaniakowi.  
 
Radny Andrzej Lipko  przedstawił sprawozdanie z działalności Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej. Poinformował, Ŝe Gmina Bogatynia naleŜy do Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej, w którego skład wchodzą:  Gmina Zgorzelec, Zawidów, Bogatynia, Pieńsk, 
Węgliniec, Sulików, Siekierczyn i Platerówka. Bogatynię reprezentują: radna Anna 
Palikowska, Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski i radny Andrzej Lipko. 
Radny dodał, Ŝe w roku 2007: 
1. Zarząd podjął rozmowy z TVP w sprawie poszerzenia dostępu do szerokopasmowego 
Internetu dla mieszkańców z terenu Zgromadzenia Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.  
2. Zarząd podjął teŜ decyzję w sprawie uruchomienia strony internetowej Związku                          
i podpisania umowy z firmą SISCO we Wrocławiu na zakup domeny i skojarzenie strony  
BIP – zadanie wykonano.  
3. W związku z kolejną zamianą kryteriów naboru zadań dofinansowaną przez Fundusz 
Spójności, członkowie Zarządu skutecznie podjęli działania polityczne i lobbystyczne mające 
na celu utrzymanie inwestycji uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej gminy leŜącej 
w zalewie rzeki Czerwona Woda na liście identyfikacyjnej Ministerstwa Środowiska.                        
4. Zorganizowano równieŜ spotkanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Panem 
profesorem Andrzejem Łosiem, podczas którego omawiano problemy Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej.  
5. W ramach prac grupy roboczej EUREX „Czysta Nysa” koordynowano międzynarodowe 
działania mające na celu inwentaryzację oraz walkę z roślinami inwazyjnymi.  
6. Zarząd zapoznał się z technologią bezprzewodowego Internetu, jednak po dokonaniu 
analizy okazało się, Ŝe zastosowanie go na terenie Związku Gmin nie będzie moŜliwe ze 
względów technologicznych, wobec czego powrócono do oferty TP SA.  
7. Zarząd rozstrzygnął zamówienie publiczne na wykonanie usług pn. wykonanie 
dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gmin leŜących w zalewie rzeki Czerwona 
Woda”. Kwota zamówienia wynosiła około 2.000.000,00 zł. Termin wykonania 10 maja 2008 
rok.  
8. Zarząd wsparł niektóre zadania własne Gminy Miejskiej Zgorzelec, Gminy Sulików  
i Gminy Węgliniec, przeznaczona kwota wyniosła 4.000,00 zł.   
9. Zarząd podjął decyzję o dokonaniu podziału geodezyjnego z działki nr 30/7 w DłuŜynie 
Górnej z zamiarem sprzedaŜy działek podmiotowi dzierŜawiącemu zabudowania 
gospodarskie oraz mieszkańcom.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do przedstawionego przez radnego 
sprawozdania.  



Radni nie wnieśli uwag i zapytań   
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił radnego Patryka Stefaniaka                              
o przedstawienie sprawozdania z pracy Związku Miast „Mały Trójkąt” Bogatynia - Hradek 
n.N. – Zittau za 2007 rok  
 
Radny Patryk Stafaniak poinformował, Ŝe jest to pierwsze sprawozdanie z pracy Związku              
i dlatego pozwoli sobie odczytać całą jego treść. Poinformował, Ŝe pierwsza sesja odbyła się 
w Hradku nad Nysą w dniu 21.03.2007 roku, a druga w dniu 15.11.2007 roku w Bogatyni. 
Podczas VIII sesji rada wysłuchała m.in. prezentacji na temat projektu „WywaŜony MenedŜer 
Zagospodarowania Gruntów”. Pan dr Knuepfer przedstawił sprawozdanie z realizacji 
projektu, jak równieŜ poinformował o zamierzeniach na przyszłość. Natomiast Pani                       
H. Zimmermannova przedstawiła prezentację projektu Regio - Sustain oraz zreferowała stan 
zaawansowania prac nad projektem wykorzystania biomasy Regio - Sustain. Podczas sesji 
radni przyjęli następujące uchwały: 
- uchwała w sprawie przejść granicznych,  
- uchwała w sprawie Projektu Promotor, 
-  uchwała w sprawie Projektu „WywaŜony MenedŜer Zagospodarowania Gruntów”,  
- uchwała w sprawie połączenia drogowego B 178 – R 35 przez terytorium Polski.  
Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie.  
Podczas sesji Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Jerzy Stachyra uroczyście 
przekazał prezydenturę Związku Miast na ręce Burmistrza Zittau Arnda Voigta. Podczas IX 
sesji, która odbyła się w Bogatyni, radni przyjęli uchwałę o wspólnym oświadczeniu Związku 
Miast „Mały Trójkąt Bogatynia – Hradek n. Nysą – Zittau” dot. ponownego uruchomienia 
przystanku kolejowego Sieniawka/Porajów na odcinku kolejowym Zittau – Hradek nad Nysą 
– Liberec, która została przyjęta jednogłośnie. Deklaracja odnośnie otwarcia połączenia 
kolejowego miasta Zittau i Gminy Bogatynia przebiegającego przez Nysę ŁuŜycką została 
uroczyście podpisana przez Pana Grzmielewicza – Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia                 
i Panią Guder – Burmistrza Miasta Zittau.  
Wraz z podpisaniem umowy o utworzeniu Związku Miast w roku 2001 utworzono mocną 
strukturę Związku składającą się ze wspólnej Rady, grupy kierowniczej i ośmiu tematycznych 
grup projektowych.  
Radny przedstawił w skrócie działalność grup tematycznych. 

1. Grupa kierownicza składa się z Burmistrzów Trzech Miast i oddelegowanych przez 
nich przedstawicieli urzędów. Grupa ta koordynuje i organizuje całokształt 
działalności Związku. Aktualnie w skład grupy kierowniczej z polskiej strony /oprócz 
burmistrzów/ wchodzą: Daniel Fryc – Sekretarz Gminy, Urszula Frątczak – Skorupa – 
koordynator Biura Związku Miast „Mały Trójkąt Bogatynia – Hradek nad Nysą – 
Zittau”, podinspektor ds. Współpracy przygranicznej. 

2. Grupa projektowa nr II – Wspólny Plan Rozwoju (WPR) spotykała się w roku 2007 
osiemnaście razy. Przedstawiciele Miasta i Gminy Bogatynia to: Z-ca Burmistrza - 
Dominik Matelski, Z-ca Burmistrza - Jerzy Stachyra, Naczelnik Wydziału Zamówień 
Publicznych i Funduszy Zewnętrznych - Marek Wołk – Lewandowicz, Z-ca 
Naczelnika ds. Funduszy Zewnętrznych - Janusz Michalski, Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta - Paweł Szczotka, Przedstawiciel BOT Elektrownia Turów - Piotr 
Brzęczek, przedstawiciel BOT KWB Turów - Edmund Nych. Głównym celem prac tej 
grupy było opracowanie WPR jako kompleksowej analizy wspólnych projektów 
kluczowych po opracowanie dopasowanego planu rozwoju trzech gmin. Obecnie 
najwaŜniejszym zadaniem grupy jest opracowanie programów wykonawczych 
uszczegóławiających zapisy WPR w formie konkretnych zadań do realizacji.  

3. Grupa projektowa nr III – Współpraca Dzieci i MłodzieŜy spotkała się w 2007 roku 
jeden raz. Głównym elementem pracy w tej grupie jest koordynacja 
międzynarodowego projektu szkół. Grupa wspiera doradczo współpracę szkół. 
Spotkania uczniów ze szkół realizujących wspólnie projekt edukacyjny mają na celu 



naukę języków oraz poznanie kultury i tradycji poszczególnych krajów. W skład 
grupy wchodzą: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joanna IŜycka – Kuś, 
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie Mariusz Tureniec, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni BoŜena Wojciechowska, 
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Bogusława 
Witkowska.  

4. Grupa projektowa IV – Związek Transgranicznych Stref Gospodarczych spotykała się 
w 2007 roku cztery razy. Zespół ten koordynuje prace nad przygotowaniem terenów 
przewidzianych do Związku Stref Aktywności Gospodarczej oraz dopasowuje 
strategię działania w procesie pozyskiwania inwestorów. W skład tej grupy wchodzą 
ze strony Gminy Bogatynia: Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych - Marek Wołk – Lewandowicz, Z – ca Burmistrza ds. Inwestycji - 
Dominik Matelski, radny Rady Gminy i Miasta - Andrzej Lipko, radny Rady Gminy              
i Miasta - Patryk Stefaniak, inspektor ds. Zamówień Publicznych - Michał 
Andrzejewski.    

5. Grupa projektowa V – Komunikacja spotykała się w 2007 roku pięć razy. Celem tej 
grupy jest rozwój połączeń komunikacyjnych w rejonie Małego Trójkąta. 
NajwaŜniejszym projektem realizowanym przez grupę był projekt drogi 
Transgranicznej łączącej trasy szybkiego ruchu w Niemczech (B 178) i Czechach 
 (R 35) przebiegającej przez teren Gminy Bogatynia. W skład tej grupy wchodzą: Z-ca 
Naczelnika Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska - Marian Gowin, radny Rady 
Gminy i Miasta - Tadeusz Okorski.  

6. Grupa projektowa VI – Informacja/Promocja w roku 2007 spotykała się cztery razy. 
Grupa ta realizuje zadania z zakresu prezentacji Związku Miast na zewnątrz 
 i informowania mieszkańców regionu. Ponadto grupa wspiera medialnie wszystkie 
spotkania realizowane w ramach współpracy oraz wszelkie delegacje dziennikarzy  
w naszym regionie. W skład grupy wchodzą Prezes TVK - Marcin Siennicki, 
przedstawiciel BOT KWB Turów - Henryk Izydorczyk, Rzecznik Prasowy UMIG - 
Monika Święcicka – Kozakiewicz, starszy informatyk - Tomasz Kuczaj, kierownik 
Informacji Turystycznej - Krzysztof Gnacy.  

7. Grupa projektowa VII – Współpraca Kulturalno – Sportowa w roku 2007 spotykała 
się sześć razy. Główne elementy pracy tej grupy to organizacja Festynu Trzech 
Państw, obchodów rocznicy akcesji Polski i Czech do Unii Europejskiej oraz 
wspieranie działalności Międzynarodowego Parlamentu Dziecięco – MłodzieŜowego 
„Nysa”.  W skład tej grupy wchodzą: naczelnik Wydziału Współpracy Regionalnej, 
Transgranicznej i Promocji - BoŜena Wieczorek, Dyrektor OSiR - Konrad Wysocki, 
Dyrektor BOK - Marta Cholewińska, radny Rady Gminy i Miasta - Patryk Stefaniak 
oraz Anna Olejarz z Parlamentu MłodzieŜowego.  

8. Grupa projektowa VIII – Współpraca Związków i Stowarzyszeń w roku 2007 
spotykała się cztery razy. Celem tej grupy jest koordynowanie współpracy wśród 
organizacji społecznych, seniorów, młodzieŜy i dzieci. W skład tej grupy wchodzą: 
inspektor ds. kultury i współpracy przygranicznej - Irena Jarocka oraz Agata 
Kamieniew – Bernaszuk z Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. 

9. Grupa Projektowa Bezpieczeństwo /powstała w listopadzie 2007 roku/ spotkała się 
dwa razy. W jej skład weszli: mł. bryg. inŜ. Bernard Szabłowski – Komendant 
Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zgorzelcu, Dariusz Pobiedziński - 
Komendant StraŜy Miejskiej w Bogatyni, mjr Andrzej Torbicz – Komendant 
Państwowej StraŜy Granicznej w Bogatyni oraz nadkom. Daniel Gotthardt – 
Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy radni mają uwagi do sprawozdania. 
 



Głos zabrał radny Tadeusz Okorski uzupełnił informację odnośnie grupy roboczej 
„Komunikacja” w której pracuje.  Dodał, Ŝe radny Patryk Stefaniak wspomniał o realizacji 
projektu drogi B 178 – R 35, która jest bardzo istotna dla Gminy i regionu, ale poza tym 
grupa pracuje nad siecią ścieŜek rowerowych i przejść turystycznych na terenie Miasta                        
i Gminy, które będą skorelowane ze ścieŜkami rowerowymi i turystycznymi na terenie 
Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Kolejna sprawą jest most na Trójstyku - to zadanie będzie 
realizowane w tym roku. Będzie to ułatwienie połączenia bezpośredniego z Republiką Czeską 
i Niemcami. Stwierdził, Ŝe istotną informacją zwłaszcza dla mieszkańców Porajowa                                         
i Sieniawki jest to, Ŝe ustalono kto z kim powinien zawrzeć umowy jeśli chodzi o przystanek 
w Porajowie i dodał, Ŝe przystanek w Porajowie moŜe być szybko uruchomiony, poniewaŜ do 
załatwienia pozostała tylko kwestia formalna. Ponadto poinformował, Ŝe będzie 
modernizowana droga od byłego przejścia granicznego Zittau – Porajów do przejścia Zittau - 
Hradek i dalej.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał radnych czy mają uwagi. 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań . 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka  poddał pod głosowanie sprawozdanie 
przedstawicieli Rady Gminy i Miasta z prac w Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2007 
rok. 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” – 17, brak głosów 
„wstrzymujących”, brak głosów „przeciw/ przyjęła sprawozdanie przedstawiciela Rady 
Gminy i Miasta z prac w Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2007 rok. 

 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” – 17, brak głosów 
„wstrzymujących”, brak głosów „przeciw/ przyjęła sprawozdanie przedstawicieli Rady 
Gminy i Miasta z prac w Związku Miast „Mały Trójkąt” Bogatynia- Hradek n.N. – Zittau za 
2007 rok. 

do punktu 6 
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy obecni na sali Przewodniczący Rad 
Sołeckich i Rad Osiedlowych chcą zabrać głos w tym punkcie? 
Nie zgłoszono. 

 
do punktu 7 

Plan pracy Rady Gminy i Miasta na 2008 rok 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia oraz 
planu kontroli Rewizyjnej na 2008 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe na 2008 rok plan pracy Rady 
został rozbity na miesiące z dokładną tematyką, jaka będzie poruszana na poszczególnych 
sesjach oraz propozycjami terminów posiedzeń. Dodał, Ŝe terminy mogą ulec nieznacznym 
zmianom, jednak wokół nich powinny oscylować sesje Rady Gminy. Przypomniał równieŜ 
naczelnikom o terminowym przekazywaniu materiałów do Biura Rady do dnia 15 – go 
kaŜdego miesiąca, co usprawni pracę. Poinformował, Ŝe plan pracy Rady zostanie przekazany 
Burmistrzom i Naczelnikom, aby mogli przygotować się do tematyki poruszanej na 
poszczególnych sesjach. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe w tej uchwale jest równieŜ propozycja Komisji 
Rewizyjnej, która w wyniku głosowania /6 głosów „za”/ zatwierdziła projekt planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.  Zapytał czy radni mają uwagi do planu pracy Rady Gminy 
i Miasta lub do planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
Radni nie wnieśli uwag do przedłoŜonego projektu. 



W związku z powyŜszym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały                                    
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia oraz planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2008 rok.  
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, brak głosów „wstrzymujących się”, brak 
głosów „przeciw”/.  
 
Uchwała Nr XXII/167/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia oraz planu kontroli Rewizyjnej na 2008 rok została podjęta jednogłośnie                 
/17 „za,”/ 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji. 
 

do punktu 7.1. 
Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy i Miasta za 2007 rok 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapoznał obecnych na sali ze sprawozdaniem  
z działalności Rady Gminy za rok 2006 /poniewaŜ w 2006 roku odbyły się cztery sesje/                                      
i 2007 rok 
Sprawozdanie stanowi załącznik 13 do protokołu sesji. 
 
W związku z brakiem uwag i zapytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z działalności  Rady Gminy i Miasta za rok 2006 i 2007.  

 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” – 17, brak głosów 
„wstrzymujących”, brak głosów „przeciw”/ przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności 
Rady Gminy i Miasta za rok 2006 i 2007.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował radnych i wszystkich obecnych, Ŝe                      
w związku ze skomplikowaną procedurą dotyczącą zatwierdzania taryf za wodę składa 
wniosek o przerwanie obrad i kontynuowanie ich na kolejnym posiedzeniu w dniu 
03.03.2008 roku od godziny 15.00. 
 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /16 głosów „za”, 1 głos „wstrzymuj ący”, 
brak głosów „przeciw”/ przyj ęła wniosek o przerwanie obrad i kontynuowanie ich na 
kolejnym posiedzeniu w dniu 03.03.2008 roku od godziny 15.00. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zamknął pierwsze posiedzenie Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia i zaprosił radnych na kolejne posiedzenie w dniu 03 marca 2008 roku. 
 

II posiedzenie w dniu 03 marca 2008 roku 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka otworzył drugie posiedzenie. Na podstawie listy 
obecności stwierdził quorum - w chwili otwarcia na sali obecnych było 16 radnych, - przy 
którym Rada moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Przypomniał, Ŝe poprzednie posiedzenie Rady zakończono w punkcie 7.1. - Sprawozdanie                           
z realizacji planu pracy Rady Gminy i Miasta i przyjęciu planu pracy Rady Gminy i Miasta                 
i planu pracy Komisji Rewizyjnej. Pozostał punkt dotyczący podjęcia uchwał oraz kolejne 
punkty - interpelacje i zapytania, wolne wnioski, komunikaty i zamknięcie obrad.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1b do protokołu sesji. 
Nieobecni radni – Ryszard Golec, Ryszard Morawski, Katarzyna Piestrzyńska – Fudali, 
Bogusława Witkowska.  
 
Przewodniczący wyjaśnił teŜ, Ŝe na poprzednim posiedzeniu tj. w dniu wczorajszym Rada 
nie wprowadziła do porządku obrad projektów uchwał, które wymagają wprowadzenia bądź 
wycofania, dlatego zostanie zmieniony porządek obrad o: 



1. wniosek Burmistrza Miasta i Gminy o wycofanie z obrad sesji punktu 8.3. dotyczącego 
nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa /Opolno Zdrój/ projekt nr 204/08 

Pismo BB.0065-7/315/08 z 28.02.2008 r. stanowi załącznik nr5 do protokołu sesji 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał radnych kto jest za wycofaniem tego punktu. 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /16 głosów „za” – jednogłośnie/ wycofała 
punkt nr 8.3 z porządku obrad. 
 
2. wniosek Burmistrza Miasta i Gminy o uzupełnienie porządku o rozpatrzenie przez Radę 

projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok.  
Pismo BB.0065-5/288/08 z 26.02.2008 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji. 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał radnych kto jest za wprowadzeniem tego 
punktu. 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /16 głosów „za” – jednogłośnie/      
wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad. 
 
3. wniosek Burmistrza o uzupełnienie porządku o rozpatrzenie  przez Radę projektu uchwały  

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/134/07 z dnia 25 października 2007 
roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej 
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych  

Pismo BB.0065-6/295/08 z 27.02.2008 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu  sesji. 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał radnych kto jest za wprowadzeniem tego 
punktu. 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /16 głosów „za” – jednogłośnie/      
wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad. 
 
4. Przewodniczący Rady złoŜył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w 
sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Wieruszowie. 

Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /16 głosów „za” – jednogłośnie/  
wprowadziła projekt uchwały do porządku  obrad. 
 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby ten projekt uchwały znalazł się w punkcie 8.3, a 
następnie kolejno: 
Punkt 8.7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/134/07  
z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub 
jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.  
Punkt 8.8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zwrócił uwagę, Ŝe do treści porządku obrad wkradł 
się błąd. W punkcie 8.5 zapisano, Ŝe projekt uchwały na nr 209/08, a ma być nr 210/08  
i  w punkcie 8.6 jest  nr 210/08, a ma być nr 209/08. 
 

Porządek po zmianach; 
8.  Podjęcie uchwał: 

8.1. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaŜy na 
rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Działoszynie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej remizie straŜackiej                        
w Posadzie /projekt nr 205/08/ 



8.2. w sprawie zamiaru przystąpienia do inicjatywy Związku Miast „Mały Trójkąt  Bogatynia 
– Hradek nad Nysą – Zittau” o zorganizowanie Mistrzostw Europy w Lekkiej  Atletyce       
Seniorów w 2012 roku /projekt nr 197/08/ 
8.3. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie /projekt 
nr 213/08/. 
8.4. w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej w trybie 
bezprzetargowym /projekt nr 208/08/ 
8.5. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni na rok 2008”  
/projekt nr 210/08/. 
8.6. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 209/08/ 
8.7. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/134/07 z dnia 25 października 2007 
roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom 
organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych projekt nr 215/08/. 
8.8. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok /projekt nr 216/08/ 
9. Interpelacje i zapytania. 
10. Wolne wnioski. 
11. Informacje i komunikaty przewodniczącego. 
12. zamknięcie obrad. 
 

do punktu 8  
Podjęcie uchwał 

 
do punktu 8.1. 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy 
sprzedaŜy na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Działoszynie 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej remizie 

straŜackiej w Posadzie /projekt nr 205/08/ 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt był przedmiotem obrad:              
-  Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Podczas posiedzenia Komisji wyjaśnień do przedłoŜonego projektu udzieliła Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak, informując Ŝe propozycja wydziału                        
w sprawie bonifikaty to 99%. Komisja w wyniku głosowania /6 głosów „za”, brak głosów 
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” zaproponowała udzielić bonifikatę w wysokości 99%                                 
i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
- Komisja ds. BudŜetu w wyniku głosowania jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały i wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99%. 
Przewodniczący zapytał czy radni mają pytania do tego projektu. 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw”, 
1 głos „wstrzymujący ”/. 
 
Uchwała Nr XXII/168/08 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ustalonej ceny przy sprzedaŜy na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. 
Bartłomieja w Działoszynie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej 



budynkiem po byłej remizie straŜackiej w Posadzie została podjęta większością głosów 
„za”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji. 

 
do punktu 8.2. 

w sprawie zamiaru przystąpienia do inicjatywy Związku Miast „Mały Trójk ąt  
Bogatynia – Hradek nad Nysą – Zittau” o zorganizowanie Mistrzostw Europy                 

w Lekkiej  Atletyce Seniorów w 2012 roku /projekt nr 197/08/ 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji. 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt uchwały był przedmiotem 
obrad Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, która w trakcie dyskusji głosowała 
nad wnioskiem o zastąpienie zapisu w tytule projektu oraz w § 1 o treści: „Mistrzostw Europy                 
w Lekkiej Atletyce Seniorów w 2012 roku” zapisem: „Mistrzostw Europy w Lekkiej  
Atletyce Weteranów w 2012 roku”.  
Przewodniczący poprosił wiceprzewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu                        
i Rekreacji o wyjaśnienie czym kierowała się komisja wnioskując o zmianę w tytule projektu. 
 
Radny Andrzej Walczak wiceprzewodniczący Komisji wyjaśnił, Ŝe zmiana ta spowodowana 
jest tym, Ŝe nazwa - Mistrzostwa Europy Seniorów dotyczy zawodowców, ludzi którzy 
czynnie uprawiają dyscyplinę sportową, natomiast dyrektor OSiR-u poinformował, Ŝe będą to 
zawody weteranów, w związku z tym musi nastąpić zmiana na „Weteranów”. 
 
Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady poddał wniosek Komisji ds. Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji pod głosowanie . 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /16 głosów „za” – jednogłośnie/ przyjęła 
wniosek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  
 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały po zmianach.  
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, brak głosów „przeciw”’ i głosów 
„wstrzymujących”. 
 
Uchwała Nr XXII/169/08 w sprawie zamiaru przystąpienia do inicjatywy Związku Miast 
„Mały Trójk ąt  Bogatynia – Hradek nad Nysą – Zittau” o zorganizowanie Mistrzostw 
Europy  w Lekkiej  Atletyce Weteranów w 2012 roku została podjęta jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji. 
 

do punktu 8.3. 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie 
/projekt nr 213/08/ 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt uchwały był tematem 
obrad Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych. Komisja w wyniku głosowania /4 głosy „za” - 
jednogłośnie/ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie. 
Wobec braku uwag i pytań ze strony radnych przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, brak głosów „przeciw”’ i głosów 
„wstrzymujących”. 
 



Uchwała Nr XXII/170/08 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 
Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wieruszowie została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji. 
 

do punktu 8.4. 
w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej w trybie 

bezprzetargowym /projekt nr 208/08/ 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt był tematem obrad 
Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
która w wyniku głosowania /3 głosy „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”, brak głosów 
„przeciw”/ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Projekt uchwały był równieŜ tematem obrad Komisji ds. BudŜetu, która w wyniku głosowania 
/1 głos „wstrzymujący się”, 3 głosy „przeciw”/ negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do tego projektu uchwały. 
 
Radny Jerzy Wojciechowski zwrócił uwagę, Ŝe projekt uchwały jest opatrzony opinią 
podpisaną przez Naczelnika Wydziału Inwestycji Czesława BroŜynę w której proponuje się 
przedłuŜyć termin umowy dzierŜawy pod warunkiem zawarcia w umowie klauzuli 
trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia umowy. Działka ta jest brana pod uwagę na 
inwestycję w planie inwestycyjnym związaną z przebudową centrum miasta. Radny zapytał 
czy taka klauzula będzie zawarta i czy nie powinna być zawarta od razu w uchwale. Być 
moŜe radni powinni otrzymać projekt umowy wraz z uchwałą. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka udzielił głosu radcy prawnemu, który wyjaśnił, Ŝe 
uchwała w tym zakresie co do zasady jest potrzebna tylko po to, aby moŜna było zawrzeć 
umowę. Wszystkie wnioski, które są zawarte we wniosku o podjęcie uchwały będą 
zrealizowane w formie umowy. Umowa ta będzie dostępna, będzie moŜna sprawdzić czy taka 
klauzula została wprowadzona. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Andrzejowi Grzmielewiczowi, który zadeklarował, Ŝe taki zapis znajdzie się w umowie, 
będzie zagwarantowana moŜliwość wypowiedzenia w  trzymiesięcznym terminie.  
 
W przedmiotowej sprawie głos zabrał radny Stanisław Goszczycki, który powiedział, Ŝe 
w materiale związanym z tą uchwałą jest napisane, iŜ pan Bocianowski zwrócił się  
z wnioskiem o przedłuŜenie umowy 4 grudnia 2007 roku. Umowa obowiązywała do 31 
grudnia 2007 roku. Obecnie jest 3 marzec 2008 roku. Radny zapytał z jaką datą będzie 
zawarta umowa. I jak będzie rozwiązana sprawa z tym czasem pomiędzy zakończeniem 
umowy, a zawarciem nowej.  
 
Odpowiedzi na pytanie udzieliła Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna 
Pędrak wyjaśniając, Ŝe po podjęciu uchwały musi minąć termin 21 dni wywieszenia wykazu, 
dopiero z tym dniem zostanie podpisana umowa i od tego dnia zacznie obowiązywać. Od 1 
stycznia br. do momentu podpisania umowy pan Bocianowski płaci czynsz tak, jak do tej 
pory. Naczelnik BH dodała, Ŝe wysokość tego czynszu to jest 900 % więcej od stawki 
ustalonej przez Radę Gminy i Miasta -wynika to z negocjacji, pomimo Ŝe umowa się 
skończyła Gmina podtrzymuje wysokość dotychczasowego czynszu. 
 
Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 



Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  brak głosów „przeciw”, 2 głosy 
„wstrzymujące/. 
 
Uchwała Nr XXII/171/08 w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości 
gruntowej w trybie bezprzetargowym została podjęta większością głosów.  
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu sesji. 
 

do punktu 8.5. 
w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni na rok 2008”  

/projekt nr 210/08/. 
Projekt uchwały wraz z wnioskiem stanowi załącznik nr 22 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt uchwały był przedmiotem 
obrad komisji: 
- ds. BudŜetu, która w wyniku głosowania /0 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy 
„wstrzymujące się”/ nie wydała opinii do projektu uchwały. 
- Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
w wyniku głosowania /5 głosów „za”, brak głosów „wstrzymujących”, brak głosów 
„przeciw”/ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały. 
 
Radny Jerzy Wojciechowski w imieniu własnym i Bogatyńskiego Ruchu Obywatelskiego 
skomentuje sprawę. Stwierdził, iŜ niepokój budzi skala zmian w zadaniach wskazanych do 
realizacji na rok 2008. MoŜna odnieść wraŜenie, Ŝe o tym, które inwestycje będą realizowane 
decyduje w znacznej mierze przypadek, a moŜe raczej całkiem nieprzypadkowe zabiegi 
wynikające z doraźnych potrzeb politycznych. Dodał, Ŝe kaŜda taka zmiana powinna być 
dokładnie umotywowana, a tak niestety nie jest. Powiedział, Ŝe plan wieloletni, który ma być  
w tej mierze zmieniony, słuŜy określeniu hierarchii waŜności zadań. Oczywiście musi on być 
w pewnej mierze elastyczny, mogą się pojawić /jak jest napisane w uzasadnieniu/: „inne 
potrzeby realizacji zadań, które w planie wieloletnim przewidywano realizować w latach 
następnych bądź wogóle nie ujęto”. Radny powtórzył, Ŝe niepokój budzi skala tych zmian, 
która ma istotny wpływ na ograniczenie środków finansowych lub teŜ konieczność realizacji 
zadań niedokończonych. Jego zdaniem to sprawia wraŜenie chaosu i niekonsekwencji oraz 
zmusza do postawienia pytania: Kto właściwie decyduje o polityce Gminy w inwestycjach 
wodno – kanalizacyjnych. Czy Gmina, która przyjęła Wieloletni Plan Działania czy spółka 
Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. proponująca tak znaczne korekty. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Burmistrzowi ds. Inwestycji 
Dominikowi Matelskiemu, który wyjaśnił, Ŝe jeŜeli chodzi o zadania inwestycyjne, to 
Gmina ma swój plan inwestycyjny i obecnie opracowywana jest przez Główny Instytut 
Górnictwa /GIG/ dokumentacja, która wykaŜe w jakich częściach Gminy i w jaki sposób 
rozwiązać gospodarkę kanalizacyjną w Gminie.  
Jeśli chodzi o plan inwestycyjny wodociągów, to poprosił prezesa BWiO S.A.                                  
o uszczegółowienie dlaczego są takie posunięcia i w jakim kierunku spółka będzie się 
rozwijała. Burmistrz dodał, Ŝe Gmina ma swoje wytyczone zadania, które będzie w bieŜącym 
roku kończyła, są to m.in. dotacje na szpital w Sieniawce, inwestycje jest w Markocicach,                  
w Porajowie. Jest duŜo inwestycji realizowanych przez Gminę, a wodociągi mogą pewne 
inwestycje realizować niezaleŜnie, które pomogą w szybszym skanalizowaniu miasta i gminy. 
  
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił o wyjaśnienie prezesa BWiO S.A.  
 



Odpowiedzi udzielił członek Zarządu BWiO S.A Sebastian Tryc informując, iŜ plan 
inwestycyjny zakłada inwestycje dotyczące bieŜącej działalności przedsiębiorstwa  
i sytuacji do których spółka jest zmuszona te inwestycje prowadzić. Dodał, Ŝe jest 
sporządzony długoletni plan inwestycyjny. Spółka prowadzi swoją politykę, jeśli chodzi  
o miejsca, gdzie muszą być wykonane pewne inwestycje, natomiast globalnie zajmuje się tym 
Urząd. 
  
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos wiceprzewodniczącemu Rady Piotrowi 
Woeltzowi, który w imieniu Klubu Razem dla Gminy złoŜył wniosek o 15 minut przerwy. 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /12 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymuj ący się/ przyj ęła wniosek radnego Piotra Woeltza. 
 
Po przerwie Przewodniczący Rady Paweł Szczotka wznowił obrady, stwierdził quorum /na 
sali obecnych było 17 radnych/. 
 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi do projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni na rok 2008”.  
Radni nie wnieśli uwag . 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A 
w Bogatyni na rok 2008” głosowało – 0 głosów „za”, 14 głosów „przeciw”, 3 głosy 
„wstrzymujące”.  
 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /14 głosów „przeciw”, 3 głosy 
„wstrzymuj ące się”/ nie podjęła uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju                            
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich 
Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni na rok 2008”.  
 

do punktu 8.6. 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 209/08/ 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił o zabranie głosu Burmistrza Miasta  
i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza.  
 
Burmistrz przypomniał chronologicznie jak ten projekt uchwały nabierał kształtu, jak był 
opiniowany przez komisje, burmistrza i osoby w urzędzie. Wyjaśnił, Ŝe wodociągi 
zaproponowały nowe stawki, jeŜeli chodzi o pobór wody i opłaty związane                                         
z odprowadzaniem ścieków. Odniósł się teŜ do wypowiedzi prezesa BWiO mówiąc, iŜ nie 
sądzi aby prezes wodociągów miał coś złego na myśl. Jednak padło takie zdanie, Ŝe 
„wodociągi swoje, Gmina swoje”. Stwierdził, Ŝe sytuacja jaka miała miejsce, jeśli chodzi                   
o stawki, rzeczywiście potwierdza tę tezę. Burmistrz poinformował, Ŝe 12 lutego br. otrzymał 
projekt uchwały dotyczący nowych taryf. Odczytał odpowiedź – swoje stanowisko  
i ewentualną korektę do wniosku złoŜonego przez BWiO: „ proponuję stawkę za dostarczanie 
wody i odbiór ścieków na obecnym poziomie dla osób fizycznych. Natomiast dla osób 
prawnych dopuszczam moŜliwość podniesienia opłaty zgodnie z sugestią BWiO S.A.” 
Stwierdził, Ŝe w tym momencie wyraził swoją opinię, która jest jednoznaczna i mówi o tym, 
Ŝe dla osób fizycznych Gmina nie podniesie opłat nawet w minimalnym stopniu. Powiedział, 
Ŝe nie wie jak to się stało, Ŝe nie zostało to uwzględnione przy kolejnej propozycji i wyraził  
z tego powodu ubolewanie. Dodał, Ŝe podobną opinię wyraził Wiceburmistrz ds. Inwestycji, 



podtrzymując prezentowane przez niego stanowisko. Stwierdził, Ŝe w związku z zaistniałą 
sytuacją moŜe tylko domyślać się dlaczego nie została zachowana procedura i dlaczego 
wniosek wodociągów w tej materii nie został zmieniony. Powiedział, Ŝe moŜe domyślać się, 
iŜ ktoś tego nie przeczytał  i wyraził swoje zdecydowane stanowisko, Ŝe nie widzi moŜliwości 
podnoszenia opłat dla osób fizycznych jeśli chodzi o opłaty za wodę i opłaty za 
odprowadzanie ścieków. Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych, aby skorzystali z tych 
moŜliwości prawnych które pozwolą na to, Ŝeby dotrzymać pewnych zobowiązań i te opłaty 
utrzymać na dotychczasowym poziomie.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Jerzemu Wojciechowskiemu, 
który powiedział, Ŝe w przygotowanych dla radnych materiałach w sprawie nowych taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków parę rzeczy zmusza do 
zastanowienia się. Dodał, Ŝe proponuje się ujednoliconą cenę za wodę i ścieki dla 
gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców. Odpowiednio: 4,24 zł + VAT za 1m3 
wody i 7,32 zł + VAT za ścieki. Uwzględniając dopłatę dla gospodarstw domowych                               
z budŜetu Gminy mieszkańcy zapłacić mają faktycznie 2, 71 zł + VAT za wodę, czyli nie 
uwzględniając 7% VAT 0,48 zł więcej za 1 m3 więcej niŜ w roku ubiegłym oraz 4,67 zł za 
ścieki co bez VAT-u wynosi 0,63 zł więcej za 1 m3. Oznacza to wzrost rzędu 21,5% za wodę 
oraz 25,5% za ścieki netto w stosunku do taryf ubiegłorocznych. Dodał, Ŝe wspomniana 
wyŜej dopłata z budŜetu Gminy od lat niweluje skutki podwyŜek dla mieszkańców, co moŜna 
rozumieć jako pewnego rodzaju osłonę socjalną. Radny zwrócił uwagę, iŜ mimo podwyŜek 
obciąŜających mieszkańców, sugerowany wzrost cen za wodę i ścieki jest tak duŜy, Ŝe dopłata 
z budŜetu Gminy i tak ma wzrosnąć o 30%. W liczbach bezwzględnych oznacza to wzrost 
dopłaty z poziomu 2.431.000,00 zł w roku ubiegłym do 3.164.000,00 zł w roku bieŜącym. 
Stwierdził, Ŝe budzi to niepokój, poniewaŜ jest to dopłata z podatków mieszkańców i jej 
wzrost osłabia w znaczny sposób moŜliwości inwestycyjne Gminy. Zapytał czy Gmina jest 
skazana na gwałtownie rosnące ceny i co za tym idzie dopłaty z budŜetu.  
Radny stwierdził teŜ, Ŝe sposób uzasadnienia podwyŜki cen budzi wątpliwości. Zacytował, 
Ŝe: „zakup wody surowej z Elektrowni Turów wynosił w roku 2007 1.700.000 m3 przy cenie 
0,42 zł za 1m3. Oznaczało to koszt prawie 714.000,00 zł. W tym roku planuje się zakup 
1.793.000 m3 przy niezmienionej cenie 0,42 zł za 1 m3. Powiedział, Ŝe zastanawia to, Ŝe 
często słyszy się  w wypowiedziach poprzedniego i obecnego prezesa BWiO, Ŝe maleje 
zuŜycie wody. Okazuje się, Ŝe nie jest to prawdą. Stwierdził, Ŝe w uzasadnieniu podwyŜki 
moŜna przeczytać jeden z argumentów, Ŝe rosną koszty ujęcia wody. Natomiast jeśli chodzi  
o cenę wody surowej to wynika z tego, iŜ ona nie wzrośnie. Mało tego, spółka zwiększy 
sprzedaŜ co zwiększy jej przychody o kilkaset tysięcy złotych. Radny zacytował fragment 
wniosku taryfowego spółki: „mając na uwadze prognozowany wzrost kosztów niezaleŜnych 
od spółki, wzrost cen materiałów, paliwa, energii elektrycznej, cieplnej, usług, opłat za 
ochronę środowiska oraz przekazany przez Gminę aport rzeczowy naleŜy uwzględnić 
zaproponowane ceny. Proponowane ceny zapewniają pokrycie uzasadnionych kosztów 
związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacja, utrzymanie urządzeń wodociągowych, 
kanalizacji sanitarnej, utylizacją ścieków itd.” Dodał, Ŝe Rada nie otrzymała chociaŜby 
szacunkowych obliczeń.  
Radny powiedział, Ŝe w dołączonej opinii na temat wniosku BWiO S.A. /nie podpisanej/ 
moŜna przeczytać, Ŝe przeprowadzono analizę kosztów i powtarzając argumentację spółki 
stwierdza się w tej opinii, Ŝe zaproponowane ceny zapewniają pokrycie uzasadnionych 
kosztów. Radny powiedział, Ŝe to samo moŜna przeczytać we wniosku Wydziału Inwestycji: 
„przeprowadzono analizę kosztów i mając na uwadze prognozowany wzrost kosztów 
niezaleŜnych od spółki itd. proponowane ceny zapewniają pokrycie uzasadnionych kosztów”. 
Radny podsumowując swą wypowiedź stwierdził, Ŝe chyba najwyŜszy czas rozwaŜyć nową 
formułę funkcjonowania spółki. Być moŜe naleŜałoby zastanowić się - w celu zwiększenia 
efektywności i ograniczenia kosztów administracyjnych - nad stworzeniem jakiejś większej 
spółki ponad komunalnej lub nad częściową prywatyzacją BWiO S.A. MoŜe się pojawić 
pytanie czy w małej Gminie warto to robić. Dodał, Ŝe w prasie samorządowej moŜna znaleźć 



przykład małej Gminy Drobin na Mazowszu liczącej około 3.000 mieszkańców, gdzie 
sprzedano tam mniejszościowy pakiet udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej, który 
oprócz gospodarki wodno – ściekowej zajmuje się składowaniem odpadów komunalnych.  
W ten sposób zracjonalizowano koszty produkcji wody i ścieków, podniesiono jakość usług, 
a spółka planuje ekspansje na ościenne gminy. Radny dodał, Ŝe warto by uczynić pierwszy 
krok do poszukiwania partnerów prywatnych w gospodarce komunalnej.  
Radny dodał, Ŝe w materiałach znajduje się opinia Burmistrza z sugestią, aby nie podwyŜszać 
cen dla gospodarstw domowych. Niestety tak się składa, Ŝe ten projekt który radni otrzymali 
jest jedynym projektem uchwały. Zapytał ponownie kto jest odpowiedzialny za to, Ŝe taki 
projekt uchwały dociera do radnych? Czy opinia, którą Burmistrz przedstawił w materiałach 
dołączonych do projektu uchwały była pro forma?  
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz , który zgodził się  
z tym, Ŝe pojawiła się w tym pewna nieścisłość. Dodał iŜ przed sesją Rady odbyło się 
spotkanie, w którym uczestniczyło dwóch prezesów spółki, którzy byli zaskoczeni poniewaŜ 
materiały, które złoŜył w formie wniosku widzieli po raz pierwszy. Dodał, Ŝe nie chce 
oceniać, jednak dostrzega czyjąś złą wolę.  Powtórzył, Ŝe nie jest to ocena, a jedynie własna 
opinia. Stwierdził, Ŝe w tej kwestii nie ustąpi i skorzysta z kaŜdej moŜliwości prawnej, która 
pozwoli na to, aby nie podnosić cen za wodę i ścieki dla ludności cywilnej. Jeśli chodzi  
o kwestie podnoszone przez radnego Jerzego Wojciechowskiego to trzeba mieć świadomość, 
Ŝe Gmina Bogatynia moŜe skorzystać z trzech wariantów:  

1. podniesienie opłat i zrzucenie na mieszkańców wszystkich niedogodności - jednak to 
nie wchodzi w grę, 

2. utrzymanie starych stawek - ale trzeba liczyć się z koniecznością oszczędności  
w wodociągach, być moŜe zwolnień pracowników, 

3. utrzymanie cen - niestety kosztem dotacji . 
Burmistrz uwaŜa, iŜ Gminę Bogatynia stać aby prowadzić politykę prospołeczną  
w tym sensie, Ŝe pewne koszty związane z utrzymaniem Gmina rekompensuje. Są Gminy                
o bardzo podobnym charakterze, jeśli chodzi o produkcję, typowo górnicze, „elektrowniane”, 
gdzie cena wody jest minimalna. W okolicach Bełchatowa cena wody jest symboliczna lub 
mieszkańcy nie płacą za tę wodę wcale. Burmistrz zobowiązał się do tego Ŝe zrobi wszystko 
aby z jego strony i ze strony Rady taki gest wobec społeczeństwa był wykonany, poniewaŜ 
wymaga tego sprawiedliwość. Stwierdził, Ŝe liczy się z faktem dopłat, ale będzie to 
przedmiotem osobnej debaty. 
Odnośnie częściowej prywatyzacji wodociągów Burmistrz powiedział, Ŝe jest to zadanie 
bardzo trudne. KaŜdy podmiot, który kupiłby akcje spółki dąŜyłby do przejęcia w niej 
władzy, a do tego Gmina nie moŜe dopuścić. Natomiast sprzedaŜ akcji na poziomie 20 – 40%   
zdaniem Burmistrza napotka na powaŜne trudności.  
Burmistrz poprosił jeszcze o wypowiedź radcę prawnego.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Stanisławowi Goszczyckiemu, 
który poinformował iŜ na posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu w dniu 28 lutego br. projekt planu 
modernizacji i taryfy był szeroko omawiany. Członkowie komisji mieli duŜo uwag do 
przedstawionych projektów, a przedłoŜone przez Zarząd BWiO wyjaśnienia nie bardzo ich 
przekonały. Jeśli chodzi o materiał załączony do projektów uchwał, to równieŜ mają sporo 
uwag dlatego, iŜ znajdują się tam pomyłki rachunkowe, braki stron, braki podpisów. Na 
Komisji ds. BudŜetu pojawił się wniosek /który został przegłosowany/ aby projekty uchwał 
wraz z wnioskami były przygotowywane w sposób rzetelny i staranny, orz aby były 
podpisywane przez osoby sporządzające. 
Radny dodał iŜ po posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu odbyło się posiedzenie Klubu Radnych 
dla Gminy, podczas którego równieŜ rozpatrzono oba projekty. Stwierdził, Ŝe pojawiła się 
nietypowa sytuacja dla radnych dlatego, Ŝe jako Rada nie moŜe zawetować tej podwyŜki. 
Rada moŜe jedynie ją zatwierdzić lub powstrzymać się od głosowania nad taką uchwałą aby 
te nowe taryfy nie weszły. Dodał, Ŝe w opracowaniu wniosku jest napisane, iŜ była 



przeprowadzona analiza kosztów związanych ze świadczeniem usług poniesionych  
w poprzednim roku obrachunkowym, a załączone dokumenty dotyczą roku 2006 i 2005, więc 
nie moŜna ich porównać z rokiem poprzednim. W związku z tym członkowie komisji 
przychylają się do opinii Burmistrza i zgadzają się na to, aby Gmina poprzez dopłaty ponosiła 
koszt ewentualnej zmiany taryfy za wodę.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Jerzemu Wojciechowskiemu, 
który powiedział, Ŝe nie neguje samej zasady dopłat, ale niepokoi go suma tej dopłaty. 
Zwrócił się o wyjaśnienie czy prawdą jest, Ŝe Rada nie moŜe nie przyjąć tej taryfy, poniewaŜ 
wniosek był złoŜony późno i nawet jeśli Rada nie zagłosuje za tą taryfą to ona i tak wejdzie. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił o przedstawienie opinii radcę prawnego 
Krzysztofa Nowickiego, który wyjaśnił, Ŝe radni nie stoją pod ścianą, mają prawo 
decydowania o tym, który z projektów uchwały zostanie zatwierdzony lub nie, bądź /tak jak 
naleŜy wnioskować z treści przepisu art. 24 ustawy o zaopatrzeniu zbiorowym w wodę                         
/odmówienia podjęcia jakiejkolwiek uchwały w tym zakresie. Ustawa w swoim załoŜeniu                  
w art. 24 mówi o tym, Ŝe to uchwałą Rady Gminy i Miasta moŜna zatwierdzić taryfy lub nie, 
ale stwarza alternatywną drogę rozpatrzenia wysokości zaproponowanych stawek,                                  
a właściwie weryfikacji tych stawek i organem uprawnionym do tego jest Burmistrz Miasta                 
i Gminy Bogatynia. Odwołuje się do tego wprost artykuł 24 ust. 8 ustawy, mówiący w ten 
sposób iŜ: jeŜeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ustępie                  
5 /a więc 45 dni od dnia złoŜenia wniosku do Burmistrza/ to wówczas weryfikowane przez 
Burmistrza taryfy wchodzą w Ŝycie po upływie 70 dni od dnia złoŜenia wniosku. Co z tego 
wynika? JeŜeli radni nie będą głosować ani za przyjęciem ani odmową przyjęcia tych taryf, to 
wówczas na Burmistrzu będzie spoczywał obowiązek dalszej weryfikacji tych taryf. Ten 
proces jest rozpoczęty, weryfikacja rozpoczęła się w dniu 12 lutego br. i jest 70 dni od dnia 
złoŜenia wniosku czyli od dnia 17 stycznia br. na to, aby ostatecznie ukształtować wysokość 
taryf, które będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2008 roku.  
Odrębnie naleŜy potraktować w tym przypadku kwestię dopłat i zgodnie z ustępem 6 art. 24 
ustawy kompetencje w tym zakresie przysługują wyłącznie Radzie, co pozwoli na to, Ŝeby   
w zakresie i wysokościach proponowanych przez właściwy organ takie dopłaty uchwalić lub 
podjąć uchwałę odmawiającą tych dopłat. Dlatego radni powinni rozwaŜyć to czy w ogóle 
będą chcieli ustosunkowywać się do propozycji stawki taryfy zaproponowanej przez BWiO 
S.A. czy teŜ pozostawią ten projekt uchwały bez swojego stanowiska.   
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Andrzejowi Lipko, który 
zgłosił formalny wniosek w sprawie powstrzymania się przez Radę Gminy i Miasta 
Bogatynia od podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy 
Bogatynia. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie wniosek radnego.  
 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /17 głosów „za” – jednogłośnie/ przyjęła 
wniosek o powstrzymaniu się od podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta                      
i gminy Bogatynia. 
 

do punktu 8.7. 
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/134/07 z dnia 25 października 2007 
roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

lub rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej 

jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu sesji.  
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału 
Podatkowego Andrzejowi Remianowi. 
 
Naczelnik wyjaśnił, Ŝe przedmiotem zmiany o którą prosi w imieniu Burmistrza jest 
uzupełnienie zapisu o partykułę „nie” pisaną z czasownikiem oddzielnie w  § 2 ust. 8 pkt. a, 
który brzmiał przed zmianą: „w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących 
działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w 
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne – udokumentowany przez dłuŜnika stan faktyczny, z którego wynika, Ŝe 
średniomiesięczny łączny dochód za rok poprzedzający złoŜenie kompletnego wniosku 
przekracza 200 % zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)                          
a publikowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 135 
poz. 950 w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pienięŜnych z pomocy społecznej),  a po zmianie ma być: 
„…Ŝe średniomiesięczny łączny dochód za rok poprzedzający złoŜenie kompletnego wniosku 
nie przekracza 200 % zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. 
zmianami). To była pierwsza zmiana. 
Natomiast druga zmiana, o którą poprosi jest zastąpienie słów w  § 5 ust. 1 pkt. 7 
przedmiotowej uchwały „ wysokość dochodów” na „trudną sytuację materialną”. 
 
Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych Przewodniczący Rady Paweł Szczotka 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale                       
Nr XVI/134/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie 
Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych. 
Za podjęciem uchwały glosowało 17 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”. 
 
Uchwała Nr XXII/172/08 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/134/07                    
z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu                
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających 
Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu sesji.  
 

do punktu 8.8. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok/projekt nr 216/08/ 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu sesji.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy radni mają uwagi do projektu uchwały. 
Radni nie zgłosili uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił o wyjaśnienia Zastępcę Burmistrza ds. 
Inwestycji Dominika Matelskiego który powiedział, Ŝe Gmina aplikuje z programu EWT na 
dwa duŜe zadania i w związku z tym jako beneficjent musi spełnić określone wymogi 
formalne. 15-go lutego pracownicy ustalili wszelkie szczegóły aplikacji do tych programów               
i stąd zmiany brzmienia nazwy jak i środków, które zostaną zabezpieczone.  



Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok. 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący”. 
 
Uchwała Nr XXII/173/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008 
rok podjęto większością głosów „za”.  
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu sesji.  
 

do punktu 9 
Interpelacje i zapytania 

 
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz, który 
poinformował o decyzji Sejmiku w sprawie powrotu drogi 352 do listy priorytetów i odczytał  
Autopoprawkę Zarządu Wojewódzkiego Dolnośląskiego do projektu uchwały Sejmiku 
Dolnośląskiego w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 realizowanym przez samorząd 
województwa. W punkcie 8 nastąpiła zmiana – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 
Radomierzyce – Zatonie /wartość zadania 26.000.000,00 zł/.  
Kolejny temat jaki poruszył to stanowisko Wojewody Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca,  
w którym pojawił się protokół z przeprowadzonej kontroli w Ośrodkach Zdrowia przy ul. 
Fabrycznej i w Działoszynie, gdzie sprawdzano działania Gminy pod kątem starań o środki 
zewnętrzne. Kontrola wypadła pozytywnie. Beneficjent czyli Gmina Bogatynia spełniła 
wszystkie warunki stąd kwalifikowana kwota w formie dotacji jest przesądzona.  

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Patrykowi Stefaniakowi, 
przypominając jednocześnie o składaniu interpelacji i zapytań w formie pisemnej. 
 
Radny Patryk Stefaniak zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta i Gminy w związku 
z aktami wandalizmu w okolicach Domu Kultury i parku im. Jana Pawła II w Bogatyni. 
Zapytał czy Burmistrz będzie interweniował w tej sprawie u Komendanta StraŜy Miejskiej                
o wzmoŜenie kontroli zwłaszcza w weekendy.   
 
Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz odpowiedział, Ŝe nie będzie dyskutował 
nad sensownością zapytania, poniewaŜ jest to kwestia oczywista dla kaŜdego kto mieszka                
w Bogatyni. Stwierdził, Ŝe widok jest przeraŜający. Powywracane śmietniki nie są wynikiem 
nawałnicy, ale aktów wandalizmu. Podkreślił, Ŝe jest to nie tylko kwestia StraŜy Miejskiej, 
ale równieŜ Policji. Gmina płaci ogromne kwoty za tzw. patrole dodatkowe, słuŜby płatne. 
Stwierdził, Ŝe musi bardziej włączyć się w kwestie weryfikacji działań Policji w tym zakresie. 
Poinformował, Ŝe w tym tygodniu spotka się z Komendantem Komisariatu Policji                             
w Bogatyni Danielem Gotthardtem i będzie po raz kolejny zwracał uwagę na te sprawy. 
Jednocześnie stwierdził, Ŝe wiele rzeczy w Bogatyni się poprawiło, są osiedla które kiedyś 
były niebezpieczne, gdzie zdarzały się przejawy wandalizmu. Obecnie sytuacja trochę się 
uspokoiła. Dodał, Ŝe będzie starał się tę sytuację maksymalnie poprawić. Stwierdził, Ŝe jest to 
kwestia nie tylko kontroli, ale takŜe świadomości społeczeństwa, które musi w jakiś sposób 
interweniować, poniewaŜ walka z wandalizmem jest bardzo trudna. Dodał, iŜ podczas 
spotkania z Komendantem StraŜy Miejskiej i Policji będą starali się znaleźć jakieś 
rozwiązanie, bo jest to najbardziej doskwierająca, jeśli chodzi o przestępstwa sprawa                           
w Bogatyni. Burmistrz podkreślił, Ŝe oprócz tego o wynikach ustaleń poinformuje radnego, 
odpowiadając pisemnie na interpelację. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał radnego Patryka Stefaniaka czy odpowiedź 
go satysfakcjonuje. 
Radny Patryk Stefaniak nie zgłosił Ŝadnych uwag. 
 



Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Piotrowi Nosalowi, który 
zwrócił się z prośbą o rozpoczęcie procedur zmierzających do całkowitego przejęcia zasobów 
mieszkalnych na terenie Szpitala  dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce.  Do tej 
pory nie zostało przejętych około 11 mieszkań z lokatorami, tj. około 30 osób i te osoby są 
zaniepokojone, Ŝe nadal zostały przy  zasobach szpitalnych. (interpelacja złoŜona na piśmie w 
dniu sesji) 
 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra informując, Ŝe Gmina przejęła 
139 mieszkań znajdujących się na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych                      
w Sieniawce. Nieprzyjęcie 11 mieszkań wynika z tego, Ŝe znajdują się one w budynkach 
będących częścią obiektów szpitalnych. Dodał, Ŝe jakby z jednej strony nie było być moŜe 
woli ze strony Urzędu Marszałkowskiego, Ŝeby te mieszkania przekazać do Gminy,                         
a z drugiej strony jest to obecnie formalnie nie moŜliwe, poniewaŜ najpierw trzeba wydzielić 
mieszkania z tamtej substancji. W chwili obecnej Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
jest w trakcie konsolidacji z SPZOZ w Zgorzelcu, dlatego teraz prowadzenie rozmów                 
z Urzędem Marszałkowskim nie jest właściwe, gdyŜ wkrótce zmieni się właściciel tych 
obiektów. Ponadto poinformował, iŜ mieszkańcy chcą, aby te lokale zostały przejęte przez 
Gminę. Stwierdził, Ŝe Gmina czeka aŜ proces konsolidacji szpitala w Sieniawce ze 
Zgorzelcem zostanie zakończony – nastąpi to do końca czerwca bieŜącego roku – i po tym 
terminie rozpoczną się rozmowy z nowym właścicielem SPZOZ w Zgorzelcu zmierzające do 
tego, aby te mieszkania zostały przejęte na stan Gminy.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy odpowiedź satysfakcjonuje radnego czy 
musi być udzielona pisemnie. 
Radny Piotr Nosal odpowiedział, Ŝe odpowiedź go satysfakcjonuje. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Jackowi Kucińskiemu, który 
zapytał na jakim etapie znajdują się rozmowy z nowym właścicielem TVK Bogatynia                     
w temacie „gwarancji pracowniczych” oraz kto z imienia i nazwiska odpowiada w Gminie za 
realizację programu „Zdrowa, Bezpieczna Gmina” i kto z urzędników odpowiada za 
koordynację wszystkich słuŜb. (Zapytanie złoŜone na piśmie w trakcie sesji) 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe odpowiedź udzielona zostanie na 
piśmie. 
 
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos wiceprzewodniczącej Rady radnej ElŜbiecie 
Niczyporuk, która powiedziała, Ŝe w budŜecie gminy na 2008 rok w rozdziale 60016 
zaplanowana została kwota 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty nawierzchni ulic                 
i chodników. W imieniu Klubu Radnych „Razem dla Gminy” składa interpelację dotyczącą 
realizacji tej pozycji budŜetu, tj. przedstawienie na piśmie harmonogramu wykonania 
remontów uwzględniającego nazwy ulic na których zostaną wykonane remonty nawierzchni 
ulic i chodników oraz terminów wykonania.  
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe odpowiedź udzielona zostanie na 
piśmie. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos wiceprzewodniczącemu Rady Piotrowi 
Woeltzowi, który zwrócił się z pytaniem do Burmistrza odnośnie drogi 352. Stwierdził, Ŝe 
droga 352 nie kończy się w Zatoniu, a w Bogatyni. Jest to najbardziej niebezpieczny odcinek 
dla pracowników kopalni i elektrowni, którzy codziennie dojeŜdŜają do pracy. Zapytał co                   
w tej kwestii. 
Radny Piotr Woeltz poinformował równieŜ, Ŝe uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami 
Osiedla Markocice, podczas którego otrzymał upowaŜnienie do złoŜenia interpelacji                 
w następujących punktach: 



1. uprzątnięcia placu zabaw znajdującego się na terenie osiedla Markocice przy ulicy 
Górskiej, zaniedbanego po ostatniej inwestycji realizowanej w tamtej okolicy, 

2. o uzupełnienie kostki brukowej na ul. Górskiej, która jest tam złoŜona i sukcesywnie 
rozkradana, 

3. o uprzątnięcie terenu przy przejściu granicznym Markocice – Hermanice, 
4. o utwardzenie w najbliŜszym czasie dróg dojazdowych do ul. Głównej                                   

w szczególności ul. Kolejowej, Wąskiej, Górskiej 
5. o naprawę wiaty przystankowej na terenie osiedla Markocice. 

Interpelacje złoŜone w trakcie sesji na piśmie.  
Ponadto radny złoŜył 4 interpelacje, które nie zostały odczytane na sesji. 
Radny zwrócił się równieŜ z prośbą o odpowiedź - jak się zapatrują władze Miasta i Gminy 
na sytuację, gdzie sukcesywnie przy pogodach jest zapylany rejon starej Bogatyni – ulicy 
Turowskiej – pyłem zwałowarek elektrowni. Radny poprosił o odpowiedź na piśmie. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe Zastępca Burmistrza Dominik 
Matelski wypowie się w pewnych kwestiach dotyczących zapytania radnego.  
 
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski powiedział, Ŝe szczegółowe odpowiedzi na 
zapytania i interpelacje udzielone zostaną radnemu na piśmie. Poinformował, Ŝe równieŜ                     
z Rady Osiedlowej Markocic wpłynęło pismo odnośnie wykonania tych zadań i szereg z nich 
zostało juŜ rozpoczętych. Jeśli chodzi o drogi dojazdowe do posesji to dopóki nawierzchnia 
nie będzie asfaltowa lub polbrukowa (utwardzana), to za kaŜdym razem kiedy ktoś wjeŜdŜa 
na posesję cięŜkim sprzętem – a tam przy tych dwóch ulicach budowane są nowe domy – 
naleŜałoby co dwa tygodnie utwardzać ten teren. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Andrzejowi Lipko, który                 
w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Gminy” oraz w imieniu Zarządu Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego przy Elektrowni Turów zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta                 
i Gminy Andrzeja Grzmielewicza o udostępnienie akwenu wodnego Zalew Bogatynia w celu 
zagospodarowania i zarządzania zgodnie ze statutem i regulaminem P.Z.W. Zarząd Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego przy Elektrowni Turów S.A. zobowiązuje się do ścisłej 
współpracy w Urzędem MiG Bogatynia oraz do społecznego utrzymywanie porządku                       
i czystości na Zalewie. Radny powiedział, Ŝe związane jest to z tym iŜ Gmina przejęła Zalew 
od Elektrowni Turów i członkowie Związku (prawie 600 osób) chcieliby nadal opiekować się 
nim społecznie. Dodał, Ŝe członkowie Związku wyrazili wolę spotkania się z Burmistrzem                
i rozmowy na ten temat. (Interpelacja złoŜona na piśmie) 
 
Następnie radny Andrzej Lipko  w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Gminy” zwrócił się 
z zapytaniem do Zastępcy Burmistrza Dominika Matelskiego w sprawie mieszkalnictwa. 
Stwierdził, Ŝe przez 12 – 13 lat na terenie Gminy nie wybudowano Ŝadnych mieszkań. 
Obecnie sytuacja w Gminie, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, jest bardzo powaŜna, Ŝeby nie 
powiedzieć katastrofalna. Radny zapytał czy jest wyznaczony teren pod budowę domów 
socjalnych oraz komunalnych? Jeśli nie, to do kiedy zostanie wyznaczony? Poprosił                          
o określenie tego terenu. Czy jest wykonana dokumentacja budynków socjalnych oraz 
komunalnych? Jeśli nie, to do kiedy zostanie wykonana? Zwrócił się z prośbą o pokazanie 
tego terminu. Radny zapytał kiedy zostanie wybudowany pierwszy budynek socjalny oraz 
komunalny?  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Markowi Marczakowi , który 
zapytał skąd się wzięło wysypisko śmieci przy ulicy Rolniczej na Górnym Trzcińcu. Tam 
wywoŜony jest gruz z rozbieranego Doltexu. (Zapytanie złoŜone na piśmie) 
 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski, który 
poinformował Ŝe równieŜ jest tym faktem zaniepokojony i juŜ te nieprawidłowości zostały 



zgłoszone do odpowiednich organów, które się tym zajmą. Zapewnił, Ŝe odpowiedź udzieli na 
piśmie - jakie gmina podjęła działania w związku z tym i jakie będzie stanowisko 
odpowiednich organów, które powinny się tym zająć, poniewaŜ nie leŜy to w kompetencjach 
Gminy. 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe odpowiedź udzielona będzie na 
piśmie. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu, 
który zwrócił się do Burmistrza Bogatyni Andrzeja Grzmielewicza z interpelacją dotyczącą 
ośrodka zdrowia w Porajowie. Powiedział, Ŝe sądzi iŜ mieszkańcy Porajowa zostali mylnie 
poinformowani o decyzji likwidacji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia. Radny wniósł o podanie 
lokalizacji, jeŜeli jest to nieprawdziwa informacja oraz terminu rozpoczęcia prac 
adaptacyjnych w formie obwieszczenia. Przypomniał historię ośrodka mówiąc, Ŝe poprzednia 
władza miała okazję adaptować budynek przy placu papieŜa Jana Pawła II po byłym klubie 
GS. Stwierdził, Ŝe to było najlepsze rozwiązanie. Poprzednia władza nie skorzystała z tego, 
budynek sprzedano, przesuwając sprawę w terminie. Radny przytoczył treść rozmowy                       
z Burmistrzem Bogatyni, w której to Burmistrz powiedział: „Panie Radny - ośrodek zdrowia 
w Porajowie będzie funkcjonował po 2008 roku”. Radny zwrócił się z prośbą o zapewnienie 
mieszkańców Porajowa, Ŝe tak jest, a informacja o likwidacji była być moŜe przez kogoś 
podana z premedytacją. (Interpelacja złoŜona na piśmie w trakcie sesji)  
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Bogatyni Andrzej Grzmielewicz odpowiadając, Ŝe prawdą 
jest iŜ ośrodek zdrowia w Porajowie musi być zlikwidowany, ale dotyczy to ośrodka, który 
znajduje się przy ulicy RóŜanej. Natomiast Gmina jest mocno zaangaŜowana w budowę 
nowego ośrodka. Potrzebne są kalkulacje finansowe, poniewaŜ adaptacja pomieszczeń po 
byłej straŜnicy w Porajowie nie wchodzi w grę, gdyŜ koszty są zbyt wysokie, a nie ma 
pewności czy w przyszłości  ten zmodernizowany ośrodek spełniałby wszelkie warunki. 
Dlatego na dzień dzisiejszy decyzja jest taka, Ŝe Gmina ma wstępnie ustaloną działkę 
naprzeciw kościoła po drugiej stronie ulicy Poniatowskiego i tam powstanie nowy obiekt, 
nowy ośrodek. Burmistrz stwierdził, Ŝe nie będzie przeszkadzał, jeśli chodzi o inicjatywę 
powiatową. Jest taka inicjatywa, Ŝe po przejęciu szpitala w Sieniawce tam równieŜ 
prawdopodobnie będzie powstawał ośrodek zdrowia. Stwierdził, Ŝe biorąc pod uwagę 
zarówno opinię mieszkańców, jak i bezpośredni dostęp do świadczeń medycznych, wychodzi 
z załoŜenia, Ŝe nie moŜe być Porajowa bez ośrodka zdrowia na odpowiednim poziomie. Stąd 
kalkulacja pozwala twierdzić, Ŝe wybudowanie nowego ośrodka zdrowia będzie tańsze niŜ 
adaptacja straŜnicy. Dodał, Ŝe cięŜko jest określić w jakim czasie da się to zrealizować, 
natomiast w roku bieŜącym podjęte zostaną zdecydowane starania. Gmina wystąpi równieŜ 
do Sanepid-u o przedłuŜenie terminu uŜytkowania ośrodka na ulicy RóŜanej. Burmistrz 
stwierdził, Ŝe przy dobrym zaangaŜowaniu pionu inwestycji planowana jest likwidacja 
ośrodka zdrowia w roku 2009 i przeniesienie go na ulicę Poniatowskiego.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy odpowiedź satysfakcjonuje radnego. 
Radny Tadeusz Okorski stwierdził, Ŝe odpowiedź go satysfakcjonuje i podziękował                      
w imieniu mieszkańców Porajowa i okolicy.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Zastępcy Burmistrza Jerzemu 
Stachyrze, który odniósł się do informacji dotyczącej likwidacji ośrodka zdrowia                             
w Porajowie. Stwierdził, Ŝe przedstawiciele gminy byli na spotkaniu w Porajowie, na które 
zostali zaproszeni. Na spotkaniu chcieli przekazać pewne informacje z udziałem dyrektor SP 
ZOZ w Zgorzelcu na temat nowego ośrodka, który ma powstać w Sieniawce. Podkreślił, Ŝe 
nikt z przedstawicieli gminy nie mówił wtedy na spotkaniu o likwidacji ośrodka zdrowia                   
w Porajowie. Takie słowa faktycznie padały, ale z ust osób, które nic z tym nie mają 
wspólnego, z widowni. Stwierdził, Ŝe wielokrotnie było to dementowane i podkreślano 
równieŜ na spotkaniu, Ŝe wola mieszkańców jest dla władz gminy bardzo waŜna, szanowana     



i stąd słowa Burmistrza Bogatyni o budowie ośrodka zdrowia w Porajowie, które padły 
wcześniej. Zaznaczył, Ŝe ze strony gminy nigdy nie było takiej informacji, Ŝe ośrodek                     
w Porajowie ma być definitywnie zlikwidowany. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy są jeszcze uwagi w tym punkcie. 
Nie zgłoszono. 
 

do punktu 10 
Wolne wnioski 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu, 
który powiedział, Ŝe jest zaskoczony informacją iŜ polityka w sprawie kanalizacji, 
wodociągów w Gminie jest realizowana przez dwa podmioty, a najbardziej chyba są 
zszokowani mieszkańcy Porajowa przy ulicy Stawowej. Od wielu lat przy ulicy Stawowej 
pęka kanalizacja, jak równieŜ wielokrotnie ulega awarii wodociąg. Mieszkańcy tej ulicy 
zmagają się z wieloma trudnościami – a to brak wody pitnej, a to woda pitna jest bardzo 
brudna, a to fekalia cofnęło do piwnicy. Władze obiecywały mieszkańcom, Ŝe będzie 
wymiana sieci kanalizacyjno – wodociągowej, jak równieŜ BWiO deklarowało, Ŝe w ramach 
zadań własnych wykona naprawę, a minęło kilka lat i mieszkańcy dalej się meczą. W związku 
z tym zawnioskował o wykonanie remontu sieci wodno – kanalizacyjnej w Porajowie przy 
ulicy Stawowej. Argumentacja została podana wcześniej. (Wniosek złoŜono na piśmie                    
w trakcie sesji) 
  
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Sekretarzowi Gminy Danielowi 
Frycowi,  który powiedział, Ŝe podczas wizyty w Porajowie analizowali i dyskutowali na ten 
temat i ze strony gminy padły deklaracje, Ŝe przy kompleksowej realizacji inwestycji na 
substancji przejętej przez gminę Bogatynia, tj. substancji mieszkaniowej na terenie Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce ten temat zostanie uwzględniony. A to 
dlatego, Ŝe między innymi ul. Stawowa, jeśli chodzi o dostawę wody dla mieszkańców 
odbywa się rurociągiem przebiegającym przez te nieruchomości, które w chwili obecnej stały 
się własnością gminy Bogatynia. Stwierdził, Ŝe gmina będzie zmierzać w tym kierunku, Ŝeby 
przy projektowaniu przebudowy sieci w tym rejonie uwzględnić równieŜ realizację tej 
inwestycji. Wyraził nadzieję, Ŝe ten proces zostanie zrealizowany na przestrzeni kilkunastu 
miesięcy i ten problem zniknie. 
  
W tym samym temacie głos zabrał członek zarządu BWiO Sebastian Tryc, który 
powiedział, Ŝe plan działań, przeciwko któremu głosował radny, zakładał przebudowę sieci 
wodno – kanalizacyjnej w Porajowie i Sieniawce. Wyraził nadzieję, Ŝe następnym razem plan 
zostanie przegłosowany pozytywnie. Powiedział równieŜ, Ŝe nie dwa podmioty realizują 
politykę wodno – kanalizacyjną. Polityka wodno – kanalizacyjna jest wypadkową działań 
urzędu, więc moŜliwe Ŝe radny źle to zrozumiał. Stwierdził, Ŝe stan wody na ulicy Stawowej 
jest zgodny z normami, więc informacje przekazywane przez radnego są nieprawdziwe. 
Zwrócił się z prośbą do radnego, aby następnym razem wspomógł BWiO i zagłosował 
pozytywnie za przedstawianymi planami, bo to jest kontynuacja działań w planie 
inwestycyjnym, który odbywał się w 2007 roku. Z przykrością stwierdził, Ŝe radni nie poparli 
tego, co wodociągi chciały zrobić w 2008 roku, jednocześnie wyraził nadzieję, Ŝe BWiO będą 
starać się o kredyt zaufania dla wodociągów.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka powiedział, Ŝe Rada z pewnością powróci do planu 
modernizacji po poprawce i oddal głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu. Radny zwrócił 
się do prezesa Sebastiana Tryca z pytaniem na jakiej podstawie powiedział, Ŝe podaje 
nieprawdziwe informacje. Powiedział, Ŝe prezes dostanie butelkę wody, którą pobierze od 
mieszkańców ulicy Stawowej oraz podpisy mieszkańców ulicy Stawowej, którzy potwierdza 



na piśmie o tych wszystkich sprawach, awariach i trudnościach z którymi się parają do 
dzisiaj. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał wniosek pod głosowanie. 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /1 „za”, brak głosów „przeciw”, 15 
głosów „wstrzymujących się”/ przyjęła wniosek radnego Tadeusza Okorskiego.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos wiceprzewodniczącej Rady Gminy 
ElŜbiecie Niczyporuk, która zawnioskowała o wykonanie w 2008 roku remontów chodników 
następujących ulic: 
- ulica Energetyków od numeru 37 - 38 oraz przedłuŜenie tej ulicy, tj. ulica Pocztowa numery 
5 do 8 (od KG Jubilat w kierunku KON – TIKI) oraz uzupełnienie brakujących chodników 
przy ulicy Opolowskiej i Dymitrowa (styk tych ulic). 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał wniosek pod głosowanie. 
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /13 „za”, brak głosów „przeciw”,                      
2 głosy „wstrzymujące się”/ przyjęła wniosek radnej ElŜbiety Niczyporuk.  
 
W tym punkcie w sprawie wniosku radnego Tadeusza Okorskiego głos zabrał Burmistrz 
Bogatyni Andrzej Grzmielewicz, który powiedział, Ŝe sprawa ciągnie się juŜ od złoŜenia 
wcześniejszej interpelacji przez pana Okorskiego czyli od początku stycznia. Burmistrz 
powiedział, Ŝe ma informację o tym, iŜ stan tej wody jest bardzo zły. Wyjaśnił, Ŝe zlecił 
wykonanie ekspertyzy poprzez Wydział Inwestycji na ręce Naczelnika Czesława BroŜyny, 
poprosił o sprawdzenie z jakich źródeł pochodzą powstałe zanieczyszczenia. Odczytał pismo, 
w sprawie jakości wody na ulicy Stawowej „Dział Ochrony Środowiska zwrócił się do 
bogatyńskich wodociągów z pisemną prośbą o zbadanie wody, wyjaśnienie sprawy złej 
jakości wody w budynkach przy ulicy Stawowej w Porajowie. W odpowiedzi na nasze pismo 
BWiO pismem informuje, Ŝe w dniach 21 stycznia 2008 roku pobrane zostały trzy próby 
wody. W budynku mieszkalnym ul. Stawowa 4a instalacji wewnętrznej budynku, w budynku 
ul. Stawowa 2a i w budynku szkoły podstawowej w Porajowie. W wyniku przeprowadzonych 
czynności ustalono, Ŝe w punkcie 2, 3 woda w badanym zakresie składu mikrobiologicznego 
odpowiada normom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W punkcie pierwszym 
poboru wody, tj, miejsca skąd  pochodzi skarga woda nie odpowiada normom w zakresie 
wskaźników Ŝelaza i mętności. Spowodowane jest to złym stanem technicznym wewnętrznej 
instalacji wodnej za zaworem głównym, której wymiana naleŜy do właściciela budynku.” 
Dodał, Ŝe tak się składa, Ŝe tam jest wspólnota. Powiedział, Ŝe trzeba dodać zdanie, które 
mówi o tym iŜ kwestie poprawy tego stanu uzaleŜnione są od prac podjętych w substancji, 
którą Gmina przejęła w Sieniawce. Burmistrz poinformował, Ŝe moŜna równieŜ dokonać 
niezaleŜnej ekspertyzy odrębnym pismem. Stwierdził, Ŝe problem jest powaŜny i choćby 
jedna osoba zgłaszała takie zastrzeŜenia to naleŜy się tym zająć. Burmistrz dodał, Ŝe 
zgromadził dokumentację i zadeklarował, Ŝe będzie tego tematu w dalszym ciągu pilnować                 
w ramach terminów, które na to pozwalają.  
Burmistrz odczytał równieŜ treść ostatniego polecenia „W związku ze zgłaszanymi                         
w imieniu mieszkańców przez sołtysa Porajowa zastrzeŜeniami dotyczącymi jakości wody 
pitnej proszę o wystosowanie pisemnej prośby do BWiO w sprawie zbadania i wyjaśnienia 
itd..” Burmistrz stwierdził, Ŝe jest to cały czas ten sam temat, sprawa jest znana i Gmina 
będzie starała się w tej kwestii pomóc. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy są w tym punkcie kolejne wnioski. 
Nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe na kaŜdej sesji będzie składał informację na temat 
realizacji interpelacji, zapytań i wniosków złoŜonych na poprzednich sesjach. W dniu 



dzisiejszym przedstawi realizację wniosków, zapytań i interpelacji zgłoszonych na sesji                    
w dniu 28 grudnia 2007 roku podczas której radni zgłosili: 

− 8 zapytań 
− 2 interpelacje 
− 5 wniosków  

W terminie udzielono odpowiedzi na 7 zapytań, 2 interpelacje i 4 wnioski. 
Brak odpowiedzi na 1 zapytanie i 1 wniosek.  
Przewodniczący powiedział, Ŝe być moŜe sprawy załatwione zostały w inny sposób, ale                      
z pewnością brakuje odpowiedzi na zapytanie radnego Tadeusza Okorskiego w sprawie 
ustalenia właściciela działki po byłej winiarni oraz brak odpowiedzi na wniosek radnego 
Patryka Stefaniaka w sprawie zamontowania kilkunastu ławek oraz przycięcia gałęzi 
wzdłuŜ Nysy ŁuŜyckiej miedzy Sieniawką a Porajowem. Dodał, Ŝe łącznie radni złoŜyli 
interpelacje, zapytania i wnioski w piętnastu sprawach. Wykaz tych interpelacji jest do 
wglądu w Biurze Rady. 
Szczegółowa informacja nt.  realizacji stanowi załącznik nr 28 do protokołu sesji. 

Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi MiG Bogatyni Andrzejowi 
Grzmielewiczowi który odniósł się do tych dwóch spraw. Poinformował, Ŝe pierwszy temat 
został wyjaśniony. Właścicielem obiektu obok TESCO jest spółka Gant. Wyjaśnił, jakie kroki 
zostały podjęte w celu uporządkowania tego terenu, dodał Ŝe był to teŜ wniosek radnego 
Piotra Woeltz.  
Burmistrz powiedział, Ŝe wystosował szereg pism przede wszystkim do Gant 1 Sp. z o.o. we 
Wrocławiu, poniewaŜ pismo było istotne, odczytał jego treść: „Informuję, Ŝe w związku                    
z nieprawidłowościami przy prowadzeniu robót budowlanych na terenie będącym Państwa 
własnością złoŜyłem zawiadomienie o naruszeniu przepisów prawa budowlanego do 
właściwych organów nadzoru budowlanego. Brak zabezpieczenia terenu oraz obiektów 
będących przedmiotem przeprowadzonej rozbiórki budynków przemysłowych połoŜonych na 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 31/9 AM - 12 obr. II przy ulicy Daszyńskiego                   
w Bogatyni powoduje bowiem stan mogący stwarzać zagroŜenie Ŝycia, zdrowia                                  
i bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i środowiska. Sposób prowadzenia robót, 
w szczególności zaś nie usuniecie gruzu po wyburzonych obiektach powoduje równieŜ swoim 
wyglądem oszpecenie otoczenia. W związku z powyŜszym proszę o podjęcie niezwłocznych 
działań w celu przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa budowlanego. Informuję 
równieŜ, Ŝe w przypadku braku realizacji z Państwa strony, niezbędne czynności 
zabezpieczające mogą zostać w porozumieniu z organami nadzoru budowlanego wykonane 
na koszt właściciela wyŜej wymienionej nieruchomości.” Burmistrz poinformował, Ŝe                     
w załączeniu dołączona została dokumentacja fotograficzna. Podał równieŜ instytucje, które 
zostały zawiadomione o istniejącym stanie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu (pismo o podobnej treści), Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we 
Wrocławiu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu, zawiadomienie                    
o wszczęciu postępowania kierowanego z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego           
i tutaj jest informacja o tym, Ŝe zgodnie z artykułem 61 § 4 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego zawiadamia się, Ŝe w dniu 22 stycznia zostało wszczęte na wniosek 
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1 
postępowanie administracyjne w sprawie prowadzonych robót budowlanych i naruszenia 
przepisów prawa budowlanego spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem terenu oraz 
obiektów będących przedmiotem przeprowadzonej rozbiórki budynków przemysłowych 
połoŜonych na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 31/9 AM 12 obr. II przy ulicy 
Daszyńskiego w Bogatyni. W związku z powyŜszym informuję, Ŝe w terminie 7 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia 
w sprawie oraz składać wnioski i zaŜalenia.” Burmistrz dodał, Ŝe skierował polecenie do 
naczelnika Czesława BroŜyny o jak najszybsze załatwienie sprawy, wyznaczenie 
odpowiedniego pracownika, który będzie temat prowadził i bieŜącą informację                                 
o podejmowanych działaniach. Przedstawił teŜ notatkę słuŜbową, która w treści wskazuje na 



moŜliwości które gmina Bogatynia ma, aby z tym problemem sobie poradzić. Poinformował, 
Ŝe sprawa jest w toku, Gmina robi wszystko co moŜe w tej sprawie. 
 

Następnie Burmistrz Andrzej Grzmielewicz  odniósł się do wniosku radnego Patryka 
Stefaniaka dotyczącego zamontowania kilkunastu ławek oraz przycięcia gałęzi wzdłuŜ Nysy 
ŁuŜyckiej między Sieniawką a Porajowem. Wyjaśnił, Ŝe skierował pismo do Działu IOŚ.  

Głos w tej sprawie zabrał Naczelnik Czesław BroŜyna, który uzupełnił jeszcze poprzednią 
wypowiedź dotyczącą właściciela nieruchomości - firmy Gant informując, iŜ dysponuje 
notatką ze spotkania które odbyło się w powiatowym nadzorze, gdzie przedstawiciel firmy 
Gant zobowiązał się w jak najkrótszym czasie ustanowić dozór na tej działce (Naczelnik 
Czesław BroŜyna poinformował, Ŝe ten dozór juŜ jest), a w najbliŜszym czasie wykonać 
ogrodzenie placu budowy. Wyjaśnił, Ŝe sprawa jest monitorowana na bieŜąco. 

W sprawie zgłoszonej przez radnego Patryka Stefaniaka Naczelnik Czesław BroŜyna 
poinformował, Ŝe radny otrzymał odpowiedź ustną i na piśmie w której zaproponowano, aby 
z ławeczkami i uporządkowaniem terenu poczekać do rozstrzygnięcia pewnych rzeczy. Po 
pierwsze w Porajowie chcieliby wzdłuŜ drogi (która jakby graniczy z Nysą) zrobić najpierw 
oświetlenie, dokończyć ścieŜkę rowerową i ustalić co się będzie działo z obiektami 
mostowymi na Nysie. Dodał, Ŝe ani teren nad Nysą, ani mosty nie są własnością Gminy, więc 
działania byłyby prowadzone na terenie, który jest w dyspozycji starosty albo straŜy 
granicznej. Powiedział, Ŝe dopóki to nie zostanie rozstrzygnięte, to trzeba się wstrzymać                     
z ustawianiem ławek. 

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe odpowiedź nie przeszła przez Biuro Rady. 

do punktu 11 
Informacje i komunikaty przewodniczącego 

 
Nie zgłoszono. 

do punktu 12 
Zamknięcie posiedzenia 

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

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 
Paweł Szczotka   
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