Protokół nr XXIV/08
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2008 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
Nieobecni:
− radny Andrzej Litwin - usprawiedliwiony,
− radny Marek Marczak - usprawiedliwiony,
− radny Piotr Woeltz - 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 19.00
W sesji uczestniczyli:
 Andrzej Grzmielewicz
- Burmistrz Miasta i Gminy,
 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.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz złoŜył słowa podziękowania
osobom, które rozsławiają Bogatynię w kraju, ale takŜe i poza jej granicami - panu Piotrowi
Palmowi za osobiste zaangaŜowanie w działania mające na celu opracowanie dokumentacji
zabudowy łuŜyckiej Bogatyni, za przygotowanie i redakcję informatora o domach
przysłupowych oraz za ciągłe propagowanie Gminy Bogatynia na terenie Niemiec jaki i teŜ
Polski,
Wyrazy wdzięczności skierował do osób związanych z bogatyńskim sportem, nie tylko do
trenerów i zawodników „Granicy”, ale takŜe do ludzi, którzy zajmują się sportem młodzieŜy
i dzieci.
Na wniosek radnego Andrzeja Lipko Burmistrz wręczył dyplom:
- Andrzejowi Małkiewiczowi, wieloletniemu wychowawcy młodzieŜy, kierownikowi
pierwszego zespołu MKS „Granica” Bogatynia,
- Jackowi Panfilowi, wieloletniemu wychowawcy młodzieŜy, trenerowi Orlików
i trampkarzy oraz koordynatorowi trampkarzy Okręgu Jelenia Góra,
- Ryszardowi Szostakowi wieloletniemu działaczowi klubowemu, wiceprezesowi MKS
„Granica” Bogatynia,
- Lucjanowi Powierskiemu, wieloletniemu wychowawcy młodzieŜy, trenerowi młodszych
trampkarzy MKS „Granica” Bogatynia, asystentowi koordynatora trampkarzy Okręgu Jelenia
Góra.
Burmistrz dokonał takŜe prezentacji nowego dyrektora SPZOZ w Bogatyni Romana
Kulczyckiego prosząc go o przedstawienie ogólnych zamierzeń do realizacji.

Dyrektor SPZOZ Roman Kulczycki poinformował radnych, iŜ obowiązki dyrektora
pełni od 18 lutego br. i ma nadzieję, Ŝe z pomocą Rady oraz Burmistrza uda się utrzymać
opiekę zdrowotną w Bogatyni chociaŜby na tym samym poziomie co obecnie, jednakŜe
stwierdził, iŜ zadanie to jest jednak bardzo trudne. Przed objęciem funkcji dyrektora SPZOZ
w Bogatyni pracował przede wszystkim w administracji w ośrodku doradztwa rolniczego,
pracował jako zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Lwówku Śląskim oraz jako
wicewojewoda Dolnośląski. Prowadził takŜe działalność gospodarczą - usługi konsultingowe.
Jeśli chodzi o pracę w SPZOZ stwierdził, Ŝe po pięciu tygodniach trudno mieć kompleksowy
program dalszego funkcjonowania ZOZ - u. Uczestnicząc w posiedzeniu Komisji ds.
Zdrowia i Spraw Socjalnych został zobowiązany do przedstawienia koncepcji
funkcjonowania SPZOZ w Bogatyni w terminie do końca czerwca br. twierdząc, Ŝe taki
dokument jest potrzebny. To co zastał w biurze, to róŜne plany modernizacyjne rozwoju
szpitala, rozwoju bogatyńskiej opieki zdrowotnej i aby je realizować konieczna jest
przemyślana koncepcja. Dyrektor oświadczył, Ŝe został zatrudniony i zobowiązany do tego,
aby ten szpital funkcjonował jako samodzielna jednostka podległa Gminie. Zadań jest bardzo
duŜo m.in. modernizacja obiektów, jest teŜ trudna sytuacja kadrowa. W chwili obecnej
wspólnie z zastępca dr Magdaleną Załucką - Seweryn poszukują lekarzy, aby wzmocnić
placówkę. Na koniec swej wypowiedzi zapewnił radnych, Ŝe szczegółowe plany dot.
funkcjonowania słuŜby zdrowia w Bogatyni przedstawi w opracowanej koncepcji w terminie
do końca czerwca br.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przypomniał, Ŝe w planie pracy Rady na 2008 rok
zaplanowano sesję na dzień 31 marca 2008 roku nt. funkcjonowania słuŜby zdrowia na
terenie miasta i gminy Bogatynia. JednakŜe na wniosek Burmistrza jak i Komisji ds. Zdrowia
i Spraw Socjalnych temat ten został przesunięty na czerwiec br. Natomiast w dniu
dzisiejszym radni zapoznają się ze sprawozdaniem nt. stanu bezpieczeństwa publicznego
w mieście i gminie, które to przedstawi Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni Daniel
Gotthardt.
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 obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXI/08 z sesji w dniu 15.02.2008 r.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał rady za II półrocze 2007 roku.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Stan bezpieczeństwa publicznego w gminie.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa /dz. Nr 70/3 oraz 70/4
AM 13, Obr. II Bogatyni, ul. Pocztowa/ /projekt nr 211/08/,

7.2. w sprawie zamiany nieruchomości /lokal mieszkalny nr 1 połoŜony w Opolnie Zdroju
przy ul. Kasztanowej 61 za lokal nr 3 połoŜony w Bogatyni przy ul. Traugutta 3/
/projekt nr 212/08/,
7.3. w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy lokalu uŜytkowego w trybie bezprzetargowym
/lokal w Zespole Szkół z Oddz. Integracyjnymi w Bogatyni / projekt nr 218/08/,
7.4. w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w trybie
bezprzetargowym /na cele rolne w Wyszkowie, Jasnej Górze, Wigancicach
śytawskich/ /projekt 219/08/,
7.5. w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w trybie
bezprzetargowym /na cele rekreacyjne w Trzcińcu, Bogatyni//projekt 220/08/,
7.6. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /dz. Nr 9/1, 9/2, 11/1,
11/2 AM 5 obr. II w Bogatyni//projekt nr 221/08/,
7.7. w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy lokalu uŜytkowego w trybie bezprzetargowym
/dz. Nr 392/1 AM 2 Porajów - projekt 222/08/,
7.8. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 217/08/.
8. Sprawozdania z prac komisji problemowych Rady Gminy i Miasta w 2007 roku.
8.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych
Rady GiM /projekt nr 227/08/
9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
10. Wolne wnioski.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe do Biura Rady wpłynęły pisma - wnioski
o uzupełnienie porządku obrad:
− Burmistrza Miasta i Gminy BB.0065-9/383/08 z dnia 19 marca br. o uzupełnienie
porządku obrad o rozpatrzenie przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia projektu uchwały
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom w 2008 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
/projekt nr 223 a, b, c/08/.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu
uchwały.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /18 głosów „za” – jednogłośnie/ wprowadziła
do porządku obrad projekt uchwały nr 223 wariant a, b, c/08 umieszczając go
w punkcie 7.9.
- wniosek o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
/projekt nr 225/08/
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /18 głosów „za” – jednogłośnie/ wprowadziła
do porządku obrad projekt uchwały nr 225/08 umieszczając go w punkcie 7.10.
- wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy na
2008 r. /projekt nr 226/08 stanowi załącznik nr 5.1. do protokołu sesji/ – przewodniczący
poinformował, iŜ Burmistrz przed rozpoczęciem sesji poprosił o wykreślenie tego projektu
wraz z autopoprawkami nr 1 i 2.

Pismo - wniosek Burmistrza Miasta i Gminy BB.0065-9/383/08 z dnia 19 marca 2008 r.
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Nie poddano pod głosowanie przyjęcie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy BB.006510/399/08 z dnia 20 marca 2008 r. który stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji,
autopoprawka nr 1 – projekt nr 229/08 stanowi załącznik nr 7.
Nie poddano pod głosowanie przyjęcie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy BB.006511/275/08 z dnia 31 marca 2008 r. który stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji,
autopoprawka nr 2 – projekt nr 2309/08 stanowi załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przedstawił porządek sesji po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXI/08 z sesji w dniu 15.02.2008 roku.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał rady za II półrocze 2007 roku.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Stan bezpieczeństwa publicznego w gminie.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa /dz. Nr 70/3 oraz 70/4
AM 13, Obr. II Bogatyni, ul. Pocztowa/ /projekt nr 211/08/,
7.2. w sprawie zamiany nieruchomości /lokal mieszkalny nr 1 połoŜony w Opolnie
Zdroju przy ul. Kasztanowej 61 za lokal nr 3 połoŜony w Bogatyni przy ul.
Traugutta 3/ /projekt nr 212/08/,
7.3 .w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy lokalu uŜytkowego w trybie bezprzetargowym
/lokal w Zespole Szkół z Oddz. Integracyjnymi w Bogatyni / projekt nr 218/08/,
7.4 .w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w trybie
bezprzetargowym /na cele rolne w Wyszkowie, Jasnej Górze, Wigancicach
śytawskich/ /projekt 219/08/,
7.5 .w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w trybie
bezprzetargowym /na cele rekreacyjne w Trzcińcu, Bogatyni//projekt 220/08/,
7.6 .w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /dz. Nr 9/1, 9/2, 11/1,
11/2 AM 5 obr. II w Bogatyni//projekt nr 221/08/,
7.7 .w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy lokalu uŜytkowego w trybie bezprzetargowym
/dz. Nr 392/1 AM 2 Porajów - projekt 222/08/,
7.8 .w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 217/08/.
7.9 .w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom w 2008 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego /projekt nr
223 wariant a, b, c/08/
7.10 w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym /projekt nr 225/08/
8. Sprawozdania z prac komisji problemowych Rady Gminy i Miasta w 2007 roku.
8.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych
Rady Gminy i Miasta /projekt nr 227/08/
9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
10. Wolne wnioski.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał radnych czy mają uwagi do porządku obrad
oddając głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu.
Radny Tadeusz Okorski w imieniu Klubu Radnych Razem dla Gminy zgłosił wniosek
o poszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały o powiększenie składu
Komisji Rewizyjnej z siedmiu do dziewięciu osób. Uzasadnienie w formie ustnej przekaŜe
radnym w dalszej części sesji. Radny złoŜył projekt uchwały na ręce przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /8 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 2 głosy
„wstrzymujące”/ odrzuciła wniosek radnego o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie powiększenia składu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący przypomniał, Ŝe do wprowadzenia zmian w porządku obrad potrzeba jest
bezwzględna większość ustawowego składu Rady.
do pkt-u 3
Przyjęcie protokołu nr XXI/08 z sesji w dniu 15.02.2008 r.
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 /18 głosów„za”/ - jednogłośnie,
bez uwag zatwierdziła protokół nr XXI/08 z sesji w dniu 15.02.2008 roku.
do pkt-u 4
Sprawozdanie z realizacji uchwał rady za II półrocze 2007 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie
w materiałach sesyjnych. Zapytał czy radni wnoszą uwagi do sprawozdania.
Radni nie zgłosili uwag do przedłoŜonego sprawozdania.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” – 17, brak głosów
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”/ przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwał rady za II
półrocze 2007 roku.
do pkt-u 5
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe w dniu 10 marca br. do biura rady
wpłynęło pismo, które w imieniu Przewodniczących Rad Sołeckich i Osiedlowych złoŜył
Sołtys Białopola Jarosław śelazo a dot. obowiązku dołączania do porządku obrad sesji takŜe
materiałów. Przewodniczący Rady zapewnił adresata pisma, Ŝe od kwietnia br. sołtysi
i przewodniczący rad osiedlowych będą otrzymywać wraz z porządkiem obrad takŜe projekty
uchwał. W związku z tym, iŜ radni na sesji w kwietniu br. będą rozpatrywać sprawozdanie
z wykonania budŜetu za 2007 rok, przewodniczący zwrócił się z prośbą do sołtysów
i przewodniczących rad osiedla o zgłaszanie w biurze informacji dot. formy otrzymania ww.
sprawozdania tj. otrzymania jej na płycie, email czy w wersji papierowej.
Pismo stanowi załącznik nr 10.1. do protokołu sesji.

Następnie Przewodniczący zapytał czy obecni na sali Przewodniczący Rad Sołeckich i Rad
Osiedlowych chcą zabrać głos w tym punkcie.
Nie zgłoszono.
do pkt-u 6
Stan bezpieczeństwa publicznego w mieście i gminie Bogatynia.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Komendantowi Komisariatu Policji
w Bogatyni Danielowi Gotthardtowi.
Do chwili przygotowania się Komendanta do prezentacji Przewodniczący Rady ogłosił 5
minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady, stwierdził quorum – na sali znajdowało się 18
radnych.
Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni Daniel Gotthardt przedstawił informację
o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Bogatynia za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
Plan przedsięwzięć Komisariatu Policji w Bogatyni na 2007 rok zakładał trzy kierunki
działań:
1. Poprawa stanu bezpieczeństwa w tym ograniczenie zdarzeń w 5 podstawowych
kategoriach przestępstw kryminalnych
2. Poprawa efektywności i skuteczności pracy policjantów
3. Uspołecznienie działań Policji oraz poprawa wizerunku Policji w społeczeństwie.
ZagroŜenie przestępczością.
- w 2007 roku funkcjonariusze Policji w Bogatyni przyjęli ogółem 825 zgłoszeń
o zaistniałych na terenie miasta i gminy Bogatynia przestępstwach /w roku 2006 – 1037/
- w 5 podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych /kradzieŜ, kradzieŜ z włamaniem,
rozboje, bójki i pobicia, kradzieŜe pojazdów funkcjonariusze przyjęli 249 zdarzeń /
w 2006 roku – 281/
- ogółem wszczęto przestępstw o charakterze kryminalnym – 834 /w 2006 r. – 852/.
- odnotowano 212 przestępstw na 10 tys mieszkańców /w 2006 r. – 219/.
- stan wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym – 61% /w 2006 r. – 57,7%/.
- stan wykrywalności przestępstw o charakterze przestępczości gospodarczej – 93,8%
/w 2006 r. – 96,8%/.
- stan wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym w 5 podstawowych kategoriach
– 47,1% /w 2006 r. – 45,4%/.
- stan wykrywalności z art. 288 k.k.- zniszczenie mienia – 33.3% /w 2006 r. – 40,0%/.
- w ocenianym okresie funkcjonariusze przyczynili się do zastosowania łącznie 26 środków
zapobiegawczych w postaci:
- tymczasowy areszt wobec 8 osób,
- dozór Policji wobec 15 osób,
- poręczenie majątkowe,
- zakaz opuszczania kraju – 1 osoba.
- w zakresie pracy procesowej funkcjonariusze wszczęli ogółem 834 postępowania
przygotowawcze.
- w 88 przypadkach zastosowalni procedurę tymczasowego zajęcia mienia ruchomego na
kwotę łączną 37 240,00 zł, z czego 86 zostało zatwierdzonych przez prokuratora. Łączna

wartość odzyskanego mienia to kwota 403 126,00 zł, natomiast wartość strat to kwota
1 227 727,00 zł.
- przestępczość narkotykowa – ilość ujawnionych przypadków – 51 /w 2006 r. – 43/,
- przestępczość nieletnich – czyny stwierdzone ogółem – 1094 /w 2006 r. 1017/
Komendant poinformował, iŜ w skład Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Bogatyni od
1 lipca 2007 roku wchodzi dwu osobowy Zespół ds. Nieletnich i Patologii. W ramach
przedmiotowego zespołu realizowane są zadania z zakresu szeroko rozumianej prewencji
kryminalnej oraz zadania represyjne w stosunku do nieletnich sprawców czynów
zabronionych.
Wykroczenia
- w 2007 roku odnotowano 616 wykroczeń z art. 86 kodeksu wykroczeń tj. wykroczeń
w ruchu drogowym,
- przeciwko mieniu odnotowano 379 wykroczeń z art. 119 i 124 kodeksu wykroczeń /kradzieŜ
i zniszczenie mienia poniŜej 250 zł/,
- ujawniono teŜ 796 wykroczeń porządkowych. Łącznie ujawniono 1791 wykroczenia,
- w 2007 roku obcokrajowcy popełnili łącznie 8 wykroczeń,
- sporządzono ogółem 281 wniosków o ukaranie,
- nałoŜono 1585 mandatów karnych,
- udzielono 402 pouczenia,
- sporządzono 281 wniosków o ukaranie i mandaty karne.
Stan bezpieczeństwa na drogach
- ilość wypadków oraz kolizji drogowych: wypadki drogowe – 10, zabici – 3, ranni – 15,
kolizje drogowe – 213,
- ujawniono 148 nietrzeźwych kierujących,
- sporządzono 3 wystąpienia do Zarządów Dróg nt. stanu technicznego dróg zagraŜającego
bezpieczeństwu korzystania z nich.
Działalność Policji
- ilość wykonanych słuŜb patrolowo - obchodowych – 2251 /w 2006 r. - 2581/,
- patroli pieszych – 1265 /w 2006 r. - 1429/,
- ilość patroli zmotoryzowanych - 986 /w 2006 r. - 1152/.
Komendant dodał, iŜ w 2007 roku pozyskano od samorządu środki finansowe na słuŜby
ponadnormatywne oraz na zakwaterowanie oddziałów prewencji w wysokości 65 tys zł, co
dało moŜliwość zrealizowania 400 słuŜb ponadnormatywnych oraz trzykrotny przyjazd sił
wsparcia z oddziału prewencji KWP we Wrocławiu. Otrzymano takŜe kwotę 5 tys zł na
nagrody dla funkcjonariuszy.
W minionym okresie czasu Rewir Dzielnicowych realizował zadania w pełnym składzie
etatowym.
Sytuacja kadrowa Policji
W minionym roku stan etatowy Komisariatu liczył 46 policjantów, na koniec 2007 roku
Komisariat posiadał 4 wakaty. Mając świadomość tego, iŜ ilość sił patrolowych którym
Komisariat będzie mógł dysponować podjęto w 2007 roku działania i środki zaradcze mające
na celu zniwelowanie skutków posiadanych i przewidzianych braków kadrowych.
Wystąpiono m.in. do władz samorządowych o zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów
pobytu oddziałów Prewencji – pozyskano 10 tys zł. Utrzymywano współpracę w zakresie

pełnienia wspólnych słuŜb ze StraŜą Miejską i StraŜą Graniczną. Pozyskano od samorządu
środki na 400 słuŜb dodatkowych, które pełnili funkcjonariusze z jednostek organizacyjnych
KPP w Zgorzelcu w czasie wolnym od zajęć słuŜbowych.
Komendant zapewnił, iŜ na rok 2008 zakłada się osiągnięcie wartości wskaźników na
poziomie uzyskanych co najmniej nie mniejszym jak w roku 2007.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz podziękował Komendantowi
za dobrą współpracę stwierdzając, Ŝe wspólnie na bieŜąco załatwiane są sprawy niecierpiące
zwłoki, wymagające natychmiastowej poprawy. Burmistrz dodał, Ŝe jako samorząd staramy
się wspierać Policję poprzez tzw. płatne patrole – jest to forma słuŜby, która na naszym
terenie się sprawdza. Burmistrz podziękował radnym za przyznanie środków na zakup
samochodu – radiowozu dla Policji. Godnym podkreślenia jest fakt, Ŝe Policja prowadzi takŜe
działalność edukacyjną. Burmistrz sądzi, Ŝe wiele spotkań z młodzieŜą i wiele róŜnych akcji
przyniesie efekty wymierne tj. poprawę bezpieczeństwa, a takŜe świadomości wśród naszych
mieszkańców.
Odnosząc się do monitoringu – zadanie, które Rada Gminy przyjęła w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym poinformował, Ŝe juŜ w tym roku pójdą środki finansowe na monitoring i ma
nadzieję, Ŝe w tym roku uda się to zadanie zrealizować. Burmistrz oznajmił, iŜ zalicza się do
tych mieszkańców Bogatyni którzy uwaŜają, Ŝe największym problemem na naszym terenie
jest wandalizm, gdzie niszczone jest wspólne mienie. Dlatego teŜ trzeba zrobić wszystko, aby
to poprawić. Innym problemem są przestępstwa nieletnich. Burmistrz uwaŜa, Ŝe potrzebna
jest większa współpraca na płaszczyźnie Rada – Burmistrz – placówki oświatowe.
W przyszłości planujemy, aby straŜnicy miejscy legitymowali nieletnich w róŜnych
godzinach dnia tj. godzinach wczesno – rannych, popołudniowych i wieczornych.
Burmistrz przedstawił takŜe dwa programy, które juŜ wstępnie omówił na Komisji ds.
Obywatelskich i Praworządności tj. program „Czysta Bogatynia” - ”Posprzątajmy
Bogatynię”, i drugi program pn. „Czarne miejsca”. Poinformował, iŜ niebawem odbędą się
spotkania z wszystkimi instytucjami - jednostkami pomocniczymi i spółkami dla
wypracowania programu, gdzie postaramy się zainteresować mieszkańców tym, aby nasze
miasto było miastem czystym nie tylko pod względem estetyki, ale i pod względem
bezpieczeństwa. Czarne miejsca to miejsca przestępczości, wybryków chuligańskich, ale to
takŜe miejsca za które kaŜdy mieszkaniec Bogatyni się wstydzi. Miejsca, gdzie naleŜy
poprawić estetykę. Burmistrz kończąc swą wypowiedź podziękował za współpracę licząc na
dalszą, zapewniając jednocześnie, Ŝe Urząd jest zawsze dla Policji otwarty.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Andrzej Lipko dobrze ocenia pracę Policji. W imieniu mieszkańców wnosi
o częstsze patrole. Stwierdził, iŜ od ponad pół roku grupa młodzieŜy nastoletniej notorycznie
dewastuje mienie demolując słupki boczne przy ulicach i śmietniki. Sądzi, Ŝe te czyny
odbywają się pomiędzy godz. 2 a 5 rano z piątku na sobotę lub z soboty na niedzielę, kiedy to
młodzieŜ wraca z imprez. Radny proponuje wzmoŜone patrole zwłaszcza w tych godzinach.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz poinformował, Ŝe po wspólnych spotkaniach na Komisji
ds. Obywatelskich i Praworządności w których uczestniczył takŜe Komendant Policji
i Komendant StraŜy Miejskiej zabezpieczono środki w budŜecie 2008 na dokumentację
monitoringu i w tej chwili jest to realizowane.

Przewodniczący Rady oddał głos Komendantowi StraŜy Miejskiej w Bogatyni
Dariuszowi Pobiedzińskiemu, który to przedstawił informację z działalności StraŜy
Miejskiej za 2007 rok /informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji/.
Stan posiadania i system organizacji słuŜby
Siedzibą StraŜy Miejskiej był lokal połoŜony przy ul. Kilińskiego 17. W 2007 roku StraŜ
Miejska w Bogatyni obsługiwała teren miasta oraz 14 miejscowości na terenie gminy. Na
koniec 2007 roku posiadała 15,5 etatu, w tym 1,5 etatu cywilnego.
StraŜ Miejska wyposaŜona jest w dwa samochody osobowe, które wykorzystywane są do
obsługiwania terenów wiejskich oraz patrolu zmotoryzowanego w godzinach popołudniowowieczornych na terenie miasta. Posiada takŜe łączność komórkową wykorzystywaną podczas
całego okresu słuŜby oraz do przyjmowania zgłoszeń na drugiej zmianie poprzez
przekierowanie połączeń z telefonu stacjonarnego. StraŜnicy pracowali w systemie
dwuzmianowym w godzinach od 7.00 do 15.00 - I zmiana, od 15.00 do 23.00 - II zmiana.
W weekendy słuŜbę pełnił jeden zmotoryzowany patrol dwuosobowy na terenie miasta oraz
drugi patrol, skierowany do słuŜby wspólnej z funkcjonariuszami Policji. Wspólne słuŜby
z funkcjonariuszami Policji miały na celu zapewnienie ładu, spokoju i porządku publicznego
w godzinach wieczornych i nocnych.
Analiza działań represyjnych
W 2007r. straŜnicy podjęli 965 czynności słuŜbowych, z tego w 762 przypadkach czynności
zakończyły się pouczeniem, w 51 przypadkach interwencje zakończyły się skierowaniem
wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Grzywną w drodze mandatu karnego ukarano 152
sprawców wykroczeń. Łączna nałoŜona kwota grzywien w drodze mandatu karnego wyniosła
16.500 zł.
Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego podjęte wspólnie z Policją.
W ramach realizacji zadań Systemu Zintegrowanego Ograniczania ZagroŜeń w programie
„BEZPO” straŜnicy StraŜy Miejskiej w Bogatyni wspólnie z funkcjonariuszami Policji
wykonali 330 patroli na terenie miasta i gminy. Wspólnie zabezpieczano równieŜ imprezy
masowe. Na bieŜąco wymieniane są informacje o miejscach zagroŜonych przestępczością
i wykroczeniami. W przypadku ujawnienia popełnienia przestępstwa, włamania lub
w przypadku stwierdzenia kolizji drogowej czy wypadku drogowego zabezpieczano miejsca
zdarzenia do czasu przybycia Policji. Wspólne patrole z funkcjonariuszami Policji były
realizowane ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakłócanie spokoju i porządku
publicznego, niszczenie znaków drogowych, koszy ulicznych i innych urządzeń uŜyteczności
publicznej.
Działania wynikające ze współpracy z wydziałami Urzędu Miasta i Gminy oraz Gminnym
Przedsiębiorstwem Oczyszczania
Na bieŜąco straŜnicy współpracowali z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska, gdzie
przekazywali informacje o rozpoczętych budowach bez wymaganych zezwoleń, o tworzeniu
tzw. „dzikich wysypisk” oraz o skaŜeniu wód. Przekazywali takŜe informacje o niszczeniu
terenów zielonych oraz o wycince drzew bez stosownego zezwolenia. W ramach współpracy
z Wydziałem Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych straŜnicy brali udział w wizjach
lokalnych, asystowali przy eksmisjach, zabezpieczali imprezy masowe organizowane przez
wymieniony wydział. Na bieŜąco straŜnicy współpracowali z Wydziałem Obywatelskim
prowadząc kontrole meldunkowe oraz dokonywali ustaleń miejsc pobytu obywateli.
Z Wydziałem Gospodarki Gruntami i Handlu prowadzone były kontrole placówek
handlowych i usługowych, a takŜe stanu sanitarno - porządkowego targowisk na terenie

gminy. Przeprowadzone kontrole dotyczyły równieŜ wprowadzania do obrotu środków
spoŜywczych lub uŜywek, które nie mogą być wprowadzane do sprzedaŜy na targowiskach
i placach targowych. Kontrolowani byli takŜe prywatni przewoźnicy wykonujący usługi
zarobkowe na terenie naszej gminy. Sprawdzane były zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej i urządzenia pomiarowe zamontowane w pojazdach. Współpracując
z Gminnym Zarządem Mienia Komunalnego i Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej
straŜnicy prowadzili działania mające na celu zapewnienie właściwego korzystania z lokali
i pomieszczeń socjalnych oraz utrzymania właściwego stanu porządku i czystości przy
posesjach komunalnych oraz właściwego oznakowania ulic. Wspólnie z Gminnym
Przedsiębiorstwem Oczyszczania prowadzone są działania zmierzające do poprawy stanu
czystości i porządku na terenie gminy. Prowadzone były wspólne kontrole dotyczące
wyposaŜenia placówek handlowych, usługowych oraz prywatnych posesji w urządzenia
słuŜące do gromadzenia odpadów komunalnych. Dzięki tym kontrolom ujawniono posesje,
których właściciele lub dzierŜawcy nie posiadali umów na wywóz nieczystości, unikając
w ten sposób ponoszenia kosztów związanych z właściwą gospodarką odpadami
komunalnymi. Zjawisko to jest ściśle powiązane z powstawaniem tzw. „dzikich wysypisk”.
Na bieŜąco straŜnicy informują Dział Oczyszczania o zanieczyszczonych miejscach
publicznych i przepełnionych kontenerach na odpady. Z Gminnym Przedsiębiorstwem
Oczyszczania prowadzone są równieŜ kontrole dotyczące stanu nawierzchni dróg. W okresie
zimy przekazywane są informacje o konieczności odśnieŜania, likwidacji śliskości dróg.
Prowadząc wspólne działania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bogatyni straŜnicy
interweniowali w stosunku do osób będących pod opieką OPS, osób bezdomnych bez stałego
miejsca zameldowania, a takŜe osób będących w cięŜkiej sytuacji materialno – bytowej.
Z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami straŜnicy podejmowali wspólne
interwencje dotyczące trzymania zwierząt. Dzięki przeprowadzonym interwencjom
i kontrolom niejednokrotnie ujawniono niewłaściwe trzymanie zwierząt. W wielu
przypadkach działania te uchroniły zwierzęta od pogorszenia ich stanu zdrowia i utraty Ŝycia.
Do działań z tym związanych zaangaŜowani byli takŜe pracownicy schroniska dla zwierząt
małych w DłuŜynie Dolnej.
Praca w rejonach
W dalszym ciągu utrzymano 3 rejony w mieście i 2 na terenach wiejskich. Na kaŜdym
z rejonów pracuje po dwóch straŜników i odpowiadają oni za czystość, porządek i poprawę
stanu bezpieczeństwa. Do obsługi terenów wiejskich straŜnicy mają dwa samochody
słuŜbowe. Podczas patroli nawiązują bezpośredni kontakt z mieszkańcami, Radami
Osiedlowymi i Radami Sołeckimi, gdzie na bieŜąco zapoznają się z problemami rejonu
i zgodnie z kompetencjami pomagają w ich rozwiązywaniu.
W codziennych słuŜbach straŜnicy reagują na zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz
na przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Zwracają uwagę na czystość przy posesjach, placówkach handlowych oraz
wyposaŜenia posesji w urządzenia słuŜce do gromadzenia odpadów komunalnych, egzekwują
właściwe trzymanie zwierząt przez ich właścicieli w szczególności psów. Reagują na
zanieczyszczanie miejsc publicznych, uŜywanie słów wulgarnych w miejscach publicznych
Zwracają teŜ uwagę na niszczenie terenów zielonych oraz urządzeń uŜyteczności publicznej.
Prowadzą działania związane z właściwym oznakowaniem ulic, a takŜe właściwym
oznakowaniem posesji poprzez umieszczenie numerów porządkowych.
Podsumowanie i załoŜenia do realizacji
DuŜym i stale nasilającym się problemem jest zrywanie umów na wywóz nieczystości przez
mieszańców gminy zarówno przez prywatnych właścicieli posesji jak i przez właścicieli

placówek handlowych i usługowych. Jak wynika z przeprowadzonych kontroli zasadniczą
przyczyną tego zjawiska są stale wzrastające opłaty pobierane za dzierŜawę pojemników
i wywóz nieczystości. Zrywanie umów nie jest powodowane złą wolą mieszkańców naszej
gminy lecz ich trudną sytuacją finansową, co w szczególności dotyczy terenów wiejskich,
rodzin wielodzietnych oraz osób nie posiadających stałego źródła dochodu. Mając na uwadze
poprawę stanu czystości i porządku w gminie straŜnicy będą w stałej współpracy z Gminnym
Przedsiębiorstwem Oczyszczania. W swoich codziennych słuŜbach straŜnicy będą wymagać
od zarządców i właścicieli nieruchomości bieŜącego zamiatania chodników, zbierania
odpadów, pielęgnacji trawników oraz innych czynności zmierzających do utrzymania
czystości i porządku. W celu poprawienia wyglądu i estetyki budynków mieszkalnych,
placówek handlowych, a szczególnie wiat przystankowych straŜnicy będą zwracać uwagę na
umieszczanie plakatów, afiszy i ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych.
Prowadzone będą takŜe dalsze kontrole terenów i miejsc zagroŜonych powstawaniem dzikich
wysypisk śmieci.
Nieznacznej poprawie uległa sytuacja dotycząca spoŜywania alkoholu w miejscach
publicznych, jednak problemu tego nie udało się całkowicie wyeliminować. Osoby
spoŜywające alkohol w miejscach publicznych to w większości przypadków osoby
bezrobotne, bez stałego źródła dochodu, a nawet bez stałego miejsca zamieszkania. Dlatego
represjonowanie tych osób jest utrudnione. Miejsca w których dochodzi do spoŜywania
alkoholu będą objęte kontrolami straŜników w codziennych słuŜbach, równieŜ wspólnych
z Policją.
StraŜ Miejska w Bogatyni stale odnotowuje akty wandalizmu i niszczenia urządzeń
uŜyteczności publicznej. Najczęściej stwierdza się niszczenie znaków drogowych i koszy
ulicznych co ma miejsce zazwyczaj w czasie weekendów, szczególne w okresie letnim, gdy
aura sprzyja organizowaniu imprez na wolnym powietrzu i w lokalach gastronomicznych.
Mając na celu wyeliminowanie tych negatywnych zjawisk zostały podjęte kroki w kierunku
lepszego patrolowania ulic przez organizowanie wspólnych patroli z funkcjonariuszami
Policji w godzinach wieczornych i nocnych szczególnie w weekendy.
Komendant poinformował teŜ o nowej lokalizacji siedziby StraŜy, która mieści się obecnie na
ul. Słowiańskiej.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz docenił bardzo duŜe zaangaŜowanie Pana Komendanta na
starcie pracy, bo jak stwierdził Komendant objął tą funkcję od niedawna. Powiedział teŜ, iŜ
wie jak cięŜko jest zapracować straŜnikom na autorytet, na uznanie w oczach mieszkańców.
Z informacji o które poprosił Komendanta nt. pracy kaŜdego z funkcjonariuszy wynika, Ŝe
praca poszczególnych straŜników jest bardzo róŜna. JeŜeli chodzi o współpracę z Policją to
będzie dopingował, aby ją zacieśniać. Burmistrz liczy takŜe na to, Ŝe StraŜ Miejska
zaangaŜuje się w programy o których mówił wcześniej, a które zastaną zapoczątkowane
w najbliŜszym czasie. Za dotychczasową współpracę podziękował, dodając jednocześnie, iŜ
będzie na bieŜąco monitorował pracę straŜników.
Radny Andrzej Lipko oświadczył, iŜ jego zdaniem StraŜ Miejska mało skutecznie
wykorzystuje uchwałę Rady w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie naszej
Gminy, a dotyczy to szczególnie właścicieli psów. Radnemu nie chodzi o pienięŜne karanie
obywateli, tylko o zwracanie uwagi, interweniowanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
Radny Tadeusz Okorski poinformował, iŜ w swoim rejonie nie widzi partoli StraŜy
Miejskiej i dlatego prosi o wzmoŜenie tych patroli. Dodał, Ŝe na terenie Porajowa mieszkają
straŜnicy i uwaŜa, Ŝe w drodze do pracy i z pracy teŜ powinni interweniować.

Radny stwierdził, iŜ dziś mówimy o bezpieczeństwie, a na sali nie ma nikogo ze StraŜy
PoŜarnej. Radny zasugerował podjęcie działań mających na celu rozwiązanie tematu
wypalania traw szczególnie w rejonach przygranicznych.
Przewodniczący Rady zapewnił radnego, Ŝe wystąpi do Komendanta StraŜy PoŜarnej
o sporządzenie i przedstawienie radnym sprawozdania z działalności za 2007 rok. Poprosił
radnego /jeśli chce/ o złoŜenie wniosku w wolnych wnioskach.
Komendant StraŜy Miejskiej Dariusz Pobiedziński wyjaśnił, iŜ temat psów jest
sygnalizowany przez straŜników bardzo często. W ciągu dnia pracują dwa patrole,
a wieczorem tylko jeden i dlatego nie są w stanie interweniować w kaŜdym miejscu.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz poparł radnego Okorskiego w sprawie interweniowania
przez straŜników o kaŜdej porze dnia. UwaŜa, Ŝe zawód straŜnika miejskiego, policjanta,
nauczyciela lub lekarza obliguje do tego, by reagować nie tylko wtedy kiedy jest płacone „za
pracę”, ale teŜ wtedy kiedy są po pracy. Burmistrz zobowiązał się do poruszenia tego tematu
na jednym z najbliŜszych spotkań z Komendantem, gdyŜ teŜ miał sygnalizowane takie
sytuacje.
Radni nie wnieśli innych uwag i pytań do ww. punktu.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka ogłosił przerwę do godz. 16.45.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady, stwierdził quorum. Na sali znajdowało się 16
radnych. Oddał głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu.
Radny Tadeusz Okorski przypomniał, Ŝe na początku sesji złoŜył formalny wniosek
o poszerzenie składu ilościowego Komisji Rewizyjnej z 7 do 9 osób. Stwierdził, iŜ
głosowanie odbyło się, jednak ma duŜe zastrzeŜenia co do głosowania. Proste arytmetyczne
dodawanie - 8, 6, 2 daje 16, a w czasie głosowania na sali było 18 osób obecnych. Dlatego teŜ
radny wnioskuje o reasumpcję głosowania i przegłosowanie wniosku po raz drugi.
Przewodniczący Rady poprosił o interpretację radcę prawnego w tej sprawie - czy jest taka
moŜliwość.
Radca prawny Piotr Janukowicz przypomniał, iŜ z wypowiedzi radnego wynika, Ŝe na sali
było 18 radnych, a głosowało 16. Z punktu widzenia głosowania które się odbyło nie ma
istotnego znaczenia jeŜeli prawidłowo wyliczono głosy. Radni będący na sesji i w niej
uczestniczący mają prawo niegłosować. Radca ma świadomość, Ŝe ze strony radnego
kwestionowane są wyniki głosowania. Zgodnie z obowiązującym Statutem nie moŜemy
przeprowadzić sprawdzenia wyniku głosowania dlatego, Ŝe mogłyby się one odbyć
w momencie w którym po głosowaniu jawnym /jakie tutaj miało miejsce/ radni zagłosowali.
W tym momencie gdyby radny nie podzielał stanowiska, czyli nie zgadzał się
z przeprowadzonym głosowaniem mógłby w tym trybie zakwestionować przeprowadzone
głosowanie, Ŝądając jeszcze raz powtórnego przeliczenia głosów. Radca stwierdził, Ŝe nie ma
takiej moŜliwości. JednakŜe istnieje moŜliwość w oparciu równieŜ o Statut dokonania
reasumpcji głosowania jeszcze raz, z tym Ŝe radni musieliby najpierw przegłosować wniosek
formalny zwykłą większością głosów – Ŝe wyraŜają zgodę na dokonanie reasumpcji
głosowania, a następnie jeszcze raz głosować nad zmianą porządku obrad mając na uwadze
nie zapis Statutu, Ŝe w pierwszym punkcie głosujemy zmiany do porządku obrad, ale przepis

ustawy, która daje moŜliwość na kaŜdym etapie obradowania rady zgłaszania wniosków
o zmianę porządku obrad. Przepis ustawy jest przepisem dalej idącym.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni chcą się odnieść do wniosku radnego Okorskiego.
Wobec braku głosów przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego. Stwierdził, iŜ
na sali znajduje się 18 radnych.
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, „przeciw” – 4 głosy, brak głosów
„wstrzymujących”.
Przewodniczący stwierdził, iŜ Rada przyjęła wniosek radnego o reasumpcję głosowania nad
wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06
Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia i uzupełnienia składu osobowego komisji.
Zgodnie z wypowiedzią radcy przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek
o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad /wymagana bezwzględna większość
ustawowego składu rady/ .
Za wprowadzeniem ww. projektu uchwały do porządku obrad głosowało 14 radnych,
„przeciw” – 4 głosy, brak głosów „wstrzymujących”.
Przewodniczący stwierdził, iŜ Rada wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 listopada
2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia
i uzupełnienia składu osobowego komisji umieszczając go w punkcie 7.11.
Porządek po zmianach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu nr XXI/08 z sesji w dniu 15.02.2008 roku.
Sprawozdanie z realizacji uchwał rady za II półrocze 2007 roku.
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
Stan bezpieczeństwa publicznego w gminie.
Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa /dz. Nr 70/3 oraz 70/4
AM 13, Obr. II Bogatyni, ul. Pocztowa - projekt nr 211/08/,
7.2. w sprawie zamiany nieruchomości /lokal mieszkalny nr 1 połoŜony w Opolnie Zdroju
przy ul. Kasztanowej 61 za lokal nr 3 połoŜony w Bogatyni przy ul. Traugutta 3
- projekt nr 212/08/,
7.3. w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy lokalu uŜytkowego w trybie bezprzetargowym
/lokal w Zespole Szkół z Oddz. Integracyjnymi w Bogatyni - projekt nr 218/08/,
7.4. w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w trybie
bezprzetargowym /na cele rolne w Wyszkowie, Jasnej Górze, Wigancicach
śytawskich/ /projekt 219/08/,
7.5. w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w trybie
bezprzetargowym /na cele rekreacyjne w Trzcińcu, Bogatyni - projekt 220/08/,
7.6. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /dz. Nr 9/1, 9/2, 11/1,
11/2 AM 5 obr. II w Bogatyni - projekt nr 221/08/,
7.7. w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy lokalu uŜytkowego w trybie bezprzetargowym
/dz. Nr 392/1 AM 2 Porajów - projekt 222/08/,
7.8. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 217/08/.
7.9. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki

przyznawania nauczycielom w 2008 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego /projekt nr
223 wariant a, b, c/08/
7.10. w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym /projekt nr 225/08/
7.11. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30
listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta
Bogatynia i uzupełnienia składu osobowego komisji /projekt nr 231/08/.
8. Sprawozdania z prac komisji problemowych Rady Gminy i Miasta w 2007 roku.
8.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych
Rady Gminy i Miasta /projekt nr 227/08/
9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
10. Wolne wnioski.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.
do punktu 7
Podjęcie uchwał:
do punktu 7.1.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa
/dz. Nr 70/3 oraz 70/4 AM 13, Obr. II Bogatyni, ul. Pocztowa/
Projekt uchwały nr 211/08 stanowi załącznik nr 13.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak wyjaśniła, Ŝe chodzi tu
o działkę po byłym polu pana Wajsa. Jako Gmina jesteśmy uŜytkownikami wieczystymi
i występujemy o to, by stać się właścicielem. Uchwała ta jest niezbędna dla podjęcia decyzji
przez Wojewodę.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ projekt ten był przedmiotem obrad Komisji ds.
Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która
w wyniku głosowania pozytywnie go zaopiniowała.
Wobec braku pytań ze strony radnych przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXIV/175/08 w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa
została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji.
do punktu 7.2.
w sprawie zamiany nieruchomości
/lokal mieszkalny nr 1 połoŜony w Opolnie Zdroju przy ul. Kasztanowej 61 za lokal nr 3
połoŜony w Bogatyni przy ul. Traugutta 3/.
Projekt uchwały nr 212/08 stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak wyjaśniła, Ŝe chodzi tu
o zamianę z kopalnią i jest to kontynuacja porozumienia, które zostało zawarte pomiędzy
Gminą, a KWB Turów. Chodzi o budynki na Kasztanowej 59 i 61, gdzie ma być za chwilę
rozpoczęta eksploatacja węgla.

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe ten projekt był równieŜ rozpatrywany przez
Komisję ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
która pozytywnie go zaopiniowała.
Wobec braku pytań ze strony radnych przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXIV/176/08 w sprawie zamiany nieruchomości została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji.
do punktu 7.3.
w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy lokalu uŜytkowego w trybie bezprzetargowym
/lokal w Zespole Szkół z Oddz. Integracyjnymi w Bogatyni.
Projekt uchwały nr 218/08 stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak wyjaśniła, Ŝe chodzi
o Telewizję Kablową, która ma swoje pomieszczenia w szkole nr 3. TVK wystąpiła
o zawarcie umowy na okres 10-ciu lat na pomieszczenia dotychczas zajmowane. W związku
z tym, iŜ okres zawarcie umowy przekracza 3 lata to kompetencje do zawarcia umowy
posiada Rada.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe ten projekt był rozpatrywany przez:
- Komisję ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
i Komisję ds. Obywatelskich i Praworządności które to pozytywnie, bez uwag go
zaopiniowały,
- Komisję ds. BudŜetu, która takŜe pozytywnie go zaopiniowała jednocześnie zlecając
zmianę wysokości czynszu dzierŜawnego na kwotę 5 tys zł netto oraz na wykonanie
olicznikowania na mediach.
Radna Bogusława Witkowska wnosi o zmianę zapisu nazwy szkoły w § 1 pkt. 1
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni na Zespół
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania / 18 „za”, brak głosów „przeciw”
i głosów „wstrzymujących”/ przyjęła wniosek radnej.
Radny Jacek Kuciński przedstawił oświadczenie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
w tej sprawie – Oświadczenie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie projektu
uchwały nr 218/08 dotyczy umowy dzierŜawy pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 dla
TVK Bogatynia. Poinformował, iŜ radni Klubu Platformy Obywatelskiej będą głosować
przeciw przyjęciu tej uchwały. Jednocześnie wnioskodawcę informują, iŜ ta decyzja nie jest
ostateczna, a jej zmiana uzaleŜniona jest od podpisania tak zwanej umowy społecznej
/gwarancje pracownicze/. Radny przypomniał, iŜ obietnice sporządzenia takich gwarancji
złoŜył Burmistrz Andrzej Grzmielewicz na posiedzeniu Komisji ds. Obywatelskich.
Radny Andrzej Lipko zwrócił uwagę, iŜ Komisja ds. BudŜetu zaleciła zmianę wysokości
czynszu. Radny zapytał za jaką kwotą głosować.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ o kwotach mowa jest w załączniku do projektu Wniosku do Burmistrza o zajęcie stanowiska. Przewodniczący poprosił naczelnika
o wypowiedź w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak wyjaśniła, Ŝe zamierzeniem
i celem jest podjęcie uchwały mówiące o trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat. Jest teŜ
załącznik do uchwały, który winien wisieć przez okres trzech tygodni. Dodała, iŜ za sprawy
finansowe Gminy odpowiada Burmistrz, a Rada ma się odnieść co do trybu zawarcia umowy
i czasookresu jej trwania. Rada moŜe teŜ pewne rzeczy sugerować Burmistrzowi.
Wobec braku pytań ze strony radnych przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów „przeciw” – 4, 2 głosy „wstrzymujące”.
Uchwała Nr XXIV/177/08 w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy lokalu uŜytkowego
w trybie bezprzetargowym została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu sesji.
do punktu 7.4.
w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w trybie
bezprzetargowym
/na cele rolne w Wyszkowie, Jasnej Górze, Wigancicach śytawskich/
Projekt uchwały 219/08 stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak wyjaśniła, Ŝe osoby
wymienione w załącznik do uchwały miały juŜ zawarte umowy na okres 3 lat. Zgodnie
z ustawą która mówi, Ŝe jeŜeli dotyczy to tej samej nieruchomości i tego samego dzierŜawcy
/moŜe teŜ być przerwa pomiędzy jedną, a druga umową/ to ten okres 3-letni liczy się. Do
zawarcia umowy potrzebna jest uchwała podjęta przez Radę.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ projekt uchwały opiniowała Komisja ds. Rozwoju
Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która bez uwag go
przyjęła.
Radny Piotr Nosal zapytał czy nie naleŜałoby działkę z pozycji 12 o powierzchni 3700
metrów wyłączyć i włączyć ją do trybu przetargowego - bo jest to dość duŜa działka, a tu
uznaje się, Ŝe to są działki na cele rolne.
Dodał teŜ, iŜ na stronie 3 w załączniku jest zaznaczona działka 7/7, a w wykazie ta działka
w ogóle nie figuruje. Jest natomiast działka o nr 7/5 o powierzchni 140m2 – działka
zaznaczona na tym planie ma około 2 500 tys m2.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak wyjaśniła, Ŝe tu są dwie
odrębne rzeczy – przeznaczenie działki w planie przestrzennego zagospodarowania,
a oznaczenie działki w ewidencji gruntów. Na cele rolne przeznaczamy te działki i one mogą
być w planie przestrzennego zagospodarowania przeznaczone pod budownictwo lub na inne
cele, natomiast jeŜeli jest tam oznaczona klasa gruntów – rola czy łąka to te działki
przeznacza się na cele rolne. Naczelnik dodała teŜ, Ŝe oczywiście moŜna teŜ zrobić przetarg.
JednakŜe zapewniła, iŜ te działki są na dzierŜawę na cele rolne i dzierŜawca nic tam nie
pobuduje. JeŜeli chodzi o numerację to prawdopodobnie wkradł się błąd, który zostanie
natychmiast poprawiony.
Przewodniczący Rady zobowiązał panią naczelnik do wyjaśnienia sprawy informując
wszystkich, iŜ do tego czasu radni nie będą głosować.

Radny Piotr Nosal zapytał po jakim okresie dzierŜawy dzierŜawca moŜe wystąpić do
właściciela gruntów o wykupienie na zasadzie pierwokupu takiej działki.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak wyjaśniła, Ŝe nie moŜe
wystąpić, bo nie ma takiego prawa. MoŜe dzierŜawić 10 lat. Tryb bezprzetargowy nabycia
przysługuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest zawarta umowa 10-cio letnia, a działka jest
zabudowana np. garaŜem, pawilonem handlowym z własnych środków. Wtedy to ustawa daje
moŜliwość sprzedaŜy tego gruntu w trybie bezprzetargowym. W projekcie uchwały ta działka
jest niezabudowana, więc nie ma szansy ani prawa jej nabyć w trybie bezprzetargowym na
podstawie tego, Ŝe ma zawartą umowę na okres 10 lat.
Po sprawdzeniu dokumentów pani naczelnik poinformowała radnych, iŜ faktycznie jest to
działka 7/7 o powierzchni 140 m2 i dlatego teŜ zostanie poprawiony załącznik do projektu
w tym punkcie 14.
Radny Piotr Nosal zgłosił wniosek w sprawie przeprowadzenia głosowania nad podjęciem
ww. uchwały po przedłoŜeniu poprawionego załącznika do projektu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Za wnioskiem głosowało 5 radnych, „przeciw” – 5, głosów „wstrzymujących” – 6.
Przewodniczący stwierdził, iŜ Rada nie wydała opinii do wniosku radnego.
Dodał, iŜ w chwili tego głosowania otrzymał poprawiony załącznik do omawianego projektu
uchwały.
Wobec braku innych pytań i uwag ze strony radnych przewodniczący poddał projekt pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXIV/178/08 w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości
gruntowych w trybie bezprzetargowym została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu sesji.
do punktu 7.5.
w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w trybie
bezprzetargowym
/na cele rekreacyjne w Trzcińcu i w Bogatyni/
Projekt uchwały nr 220/08 stanowi załącznik nr 21 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe ten projekt był rozpatrywany przez
Komisję ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
która to pozytywnie, bez uwag go zaopiniowała.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak wyjaśniła, Ŝe osoby te
dzierŜawili nieruchomości gruntowe przez okres 3 lat. Okres ten juŜ się skończył i teraz
wystąpili o przedłuŜenie umów dzierŜaw.
Przewodniczący Rady wobec braku pytań ze strony radnych poddał projekt pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.

Uchwała Nr XXIV/179/08 w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości
gruntowych w trybie bezprzetargowym została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu sesji.
do punktu 7.6.
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia
/dz. Nr 9/1, 9/2, 11/1, 11/2 AM 5 obr. II w Bogatyni/
Projekt uchwały nr 221/08 stanowi załącznik nr 23 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe ten projekt był przedmiotem obrad
Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Komisji ds. BudŜetu, które to pozytywnie, bez uwag go zaopiniowały.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak wyjaśniła, Ŝe ten projekt
dotyczy nabycia działek od osoby fizycznej. W planie zagospodarowania przestrzennego
część tych działek jest przeznaczona na poszerzenie drogi publicznej tj. ulicy Pocztowej oraz
na tereny zieleni nieurządzonej.
Przewodniczący Rady wobec braku pytań ze strony radnych poddał projekt pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia
została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu sesji.
do punktu 7.7.
w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy lokalu uŜytkowego w trybie bezprzetargowym
/dz. Nr 392/1 AM 2 Porajów/
Projekt uchwały nr 222/08 stanowi załącznik nr 25 do protokołu sesji.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak wyjaśniła, Ŝe chodzi tu
o pomieszczenie w którym działa punkt poczty. Skończył się okres umowy dzierŜawy 3 letni
i w związku z tym osoba ta wystąpiła o przedłuŜenie.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe ten projekt był przedmiotem obrad
Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Komisji ds. BudŜetu, które to pozytywnie, bez uwag go zaopiniowały.
Radny Tadeusz Okorski zapytał czy Gmina przewiduje sprzedaŜ tego lokalu, poniewaŜ
lokal ten znajduje się na parterze, a powyŜej parteru na trzech kondygnacjach w lokalach
zamieszkują trzy rodziny. Problem polega na tym, Ŝe trzy rodziny wykupiły te lokale, a ten na
parterze jest własnością Gminy i nie moŜna utworzyć wspólnoty. Te rodziny chcą
zainwestować bo budynek wymaga natychmiastowego i kapitalnego remontu .
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak oznajmiła, Ŝe pani Szcześ
wystąpiła o dzierŜawę. Przypomniała, iŜ dwa razy lokal był wystawiony do przetargu
i chętnych nie było. Jeśli pani Szcześ będzie chciała wykupić ten lokal to nic nie stoi na
przeszkodzie – moŜe go wykupić. Wyjaśniła jednocześnie, Ŝe to nie jest tak, Ŝe nie moŜe się

tam utworzyć wspólnota. Wspólnota z mocy prawa powstała przy sprzedaŜy przez Gminę
pierwszego lokalu mieszkalnego.
Radny Tadeusz Okorski odpowiedział Ŝe wtedy to będzie wspólnota mieszana,
a mieszkańcy chcieliby odstąpić od takiej wspólnoty mieszanej.
Naczelnik wyjaśniła, Ŝe Gmina ma tak mały procent udzialu, Ŝe nie moŜe wpływać na
podejmowane uchwał wspólnoty.
Przewodniczący Rady wobec braku pytań ze strony radnych poddał projekt pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXIV/181/08 w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy lokalu uŜytkowego
w trybie bezprzetargowym została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu sesji.
do punktu 7.8.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
na terenie Miasta i Gminy Bogatynia
Projekt nr 217/08 stanowi załącznik nr 27 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe ten projekt był przedmiotem obrad
Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji ds. BudŜetu, które to
pozytywnie, bez uwag go zaopiniowały.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joanna IŜycka – Kuś poinformowała, iŜ
w Gminie Bogatynia juŜ od 2004 roku funkcjonuje uchwała dotycząca opłaty za pobyt
dziecka w przedszkolu. Rada Dyrektorów Przedszkoli zwróciła się z wnioskiem
o zwiększenie stawki Ŝywieniowej biorąc pod uwagę podwyŜki cen Ŝywności jakie
funkcjonują w ostatnim czasie. W świetle obecnego orzecznictwa opłaty za świadczenia za
pobyt dziecka w przedszkolu mają charakter cywilno - prawny i Rada powinna ewidentnie
wskazać ekwiwalentność tych świadczeń za konkretną godzinę - stawka i to w rozliczeniu za
miesiąc. Natomiast szczegóły co do uiszczania opłat deklaracji na ile godzin dziecko będzie
przebywało w przedszkolu mają rozstrzygać umowy między dyrektorem przedszkola,
a rodzicem bezpośrednio. W tym projekcie nie ma zwolnień za drugie czy trzecie dziecko
w przedszkolu, a takie zwolnienia funkcjonowały do tej pory. Ewidentnie zostało to przez
sądy administracyjne wskazane jako nieprawidłowość i nierówne traktowanie. W związku
z tym z tych ulg musieliśmy zrezygnować. Pobyt dziecka przez 5 godzin jest bezpłatny i jest
to realizacja podstawy programowej. Natomiast za kaŜdą kolejną godzinę pobytu jest
wskazana konkretna stawka i w ten sposób będą one naliczane.
Naczelnik poinformowała takŜe radnych, iŜ niebawem zostanie przedstawiony radnym
projekt uchwały zawierający podobne zasady opłat za pobyt dziecka w oddziale Ŝłobkowym.
Przewodniczący Rady wobec braku pytań ze strony radnych poddał projekt pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.

Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu sesji.
do punktu 7.9.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom w 2008 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Projekt nr 223 wariant a, b, c /08 stanowią kolejno załącznik nr 29, 30 i 31 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na
posiedzeniu rozpatrywała kolejno trzy warianty. I ostatecznie w wyniku głosowania
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wersji „c”. Komisja ds. BudŜetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w wersji 2 czyli w wersji „b”.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joanna IŜycka – Kuś poinformowała, iŜ
projekt w wersji „a” zawiera stawki z poprzedniego roku Zawiera równieŜ wszystkie zmiany,
które wynikają ze wskazań komisji z zeszłego roku, zawiera teŜ aktualne zmiany wynikłe
z rozstrzygnięć i orzecznictwa sądów administracyjnych. Projekt został takŜe przedłoŜony
Związkom Zawodowym, poniewaŜ jest to akt prawa miejscowego który podlega konsultacji
ze związkami /NZZZ Solidarność i Związek Nauczycielstwa Polskiego/.
Efektem tych konsultacji jest projekt uchwały przedłoŜony w wersji „b”, który zawiera
w stosunku do projektu „a” zwiększony dodatek za wychowawstwo ze 100 do 150 zł.,
zwiększony dodatek za opiekuna staŜu z 50 do 100 zł oraz zwiększoną górną stawkę dodatku
funkcyjnego w tabeli dodatków funkcyjnych o 10%.
Projekt uchwały w wersji „c” zawiera część propozycji Związków Zawodowych jak równieŜ
uwzględnia stanowisko Rady Dyrektorów i wskazania Burmistrza, który bezpośrednio
nadzoruje sprawy związane z oświatą. Zawiera teŜ propozycje zwiększenia stawki za
wychowawstwo klasy. W tej wersji nie uwzględniono zwiększenia stawki dodatku
funkcyjnego dla opiekuna staŜu. Jest natomiast propozycja by o 1000 zł zwiększyć moŜliwość
przyznawania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, zastępców i kierowników
w jednostkach oświatowych.
Ponadto naczelnik poinformowała, iŜ we wszystkich wariantach Rada wywiązuje się ze
swojego obowiązku zachowania wynagrodzeń na odpowiedniej średniej wynikającej
z zapisów Karty.
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra zwrócił uwagę, Ŝe projekt w wersji „c” jest projektem
najdalej idącym i został pozytywnie zarekomendowany przez Komisję ds. Oświaty. Wobec
powyŜszego wnosi o przyjęcie właśnie tej wersji czyli wersji „c”.
Wobec braku pytań ze strony radnych przewodniczący zaproponował, Ŝe pod głosowanie
podda kaŜdą wersję. Radni będą głosować za kaŜdą z nich z tym, Ŝe radny ma tylko jeden
głos – głosując za projektem jednym nie oddaje głosu „za” za drugim projektem.
Za przyjęciem projektu w wersji „a” głosowało – brak głosów „za”,
Za przyjęciem projektu w wersji „b” głosowało – 1 głos „za”
Za przyjęciem projektu w wersji „c” głosowało 17 radnych.
Przewodniczący stwierdził, iŜ Rada w wyniku głosowania podjęła uchwałę zaproponowaną
w wersji „c”.

Uchwała Nr XXIV/183/08 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2008 roku dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a takŜe wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu sesji.
do punktu 7.10.
w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym
Projekt nr 225/08 stanowi załącznik nr 33 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe ten projekt był przedmiotem obrad
Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy y, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
która to pozytywnie bez uwag go zaopiniowała.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Lucyna Pędrak wyjaśniła, Ŝe minął okres
3 letni i chodzi o przedłuŜenie umowy dzierŜawy na część gruntu z przeznaczeniem pod
reklamę. Dodała, Ŝe opinia wydziału i Burmistrza do wniosku jest pozytywna, natomiast
opinia geodety gminnego jest negatywna.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz poinformował, iŜ Gmina ma z tego tytułu korzyści
finansowe i nie ukrywa, Ŝe zaleŜy nam na dobrych stosunkach z Eltur Global. Nie widzi teŜ
powodów, by nie udostępnić im miejsca pod reklamę tym bardziej, Ŝe na terenie Bogatyni
istnieją reklamy innych firm.
Radny Jacek Kuciński zwrócił uwagę, Ŝe na spotkaniach z Komendantem Policji w sprawie
monitoringu stwierdzono jednoznacznie, Ŝe trzeba będzie część tych reklam usunąć przy
montaŜu kamer dla zwiększenia pola ich rejestracji.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów „przeciw”, 4 głosy
„wstrzymujące”.
Uchwała Nr XXIV/184/08 w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości
gruntowej w trybie bezprzetargowym została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu sesji.
do punktu 7.11.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia
30 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta
Bogatynia i uzupełnienia składu osobowego komisji
Projekt nr 231/08 stanowi załącznik nr 35 do protokołu sesji.
Radny Jerzy Wojciechowski zaproponował, aby wnioskodawca szerzej uzasadnił projekt
uchwały. Radny zapytał teŜ, czy ma prawo dopatrywać się w tym projekcie pewnego związku
z faktem, Ŝe zbliŜa się absolutorium i będzie potrzebna opinia Komisji Rewizyjnej.

Radny Tadeusz Okorski wyjaśnił, iŜ jego zdaniem zachodzi potrzeba poszerzenia składu
Komisji Rewizyjnej. Argumentuje to tym, Ŝe Komisja ds. Obywatelskich otrzymała sygnał od
mieszkańców Lutogniewic o zagroŜeniach w budynku w którym wcześniej przeprowadzono
remont kapitalny. W związku z tym Komisja Obywatelska zobowiązała członków komisji do
wizji lokalnej. Kilku członków tejŜe Komisji udało się do Lutogniewic na lustrację
stwierdzając, Ŝe budynek nadaje się do remontu. Dlatego teŜ Komisja Obywatelska zwróciła
się do Komisji Rewizyjnej o zbadanie sprawy. Minęło juŜ 8 czy 9 miesięcy, a Komisja
Obywatelska nie otrzymała Ŝadnej informacji, ani teŜ Ŝadnej odpowiedzi.
Po drugie Komisja Rewizyjna miała w swoim planie pracy na 2007 rok zbadać sensowność,
a przede wszystkim jakość wykonania inwestycji pod hasłem remiza w Działoszynie
i w Kopaczowie, które to nadają się do remontu. Do dnia dzisiejszego nie ma informacji czy
rzeczywiście tak jest, jak to zostało wykonane. Radny stwierdził, Ŝe Komisja Rewizyjna jest
przeciąŜona swoim nadambitnym planem pracy. UwaŜa, Ŝe zwiększenie liczebności składu
Komisji Rewizyjnej i moŜliwość utworzenia podkomisji zwiększy szanse realizacji zadania.
Radny przypomniał, iŜ byliśmy świadkami przyjęcia planu pracy na rok 2008 i radny nie
zauwaŜył, aby te punkty niezrealizowane zostały przeniesione z roku 2007 na 2008. Zapytał
czy Komisja nie chciała zbadać tych spraw bo była przeciąŜona tak małą liczebnością.
Radny Piotr Nosal, przewodniczący Komisji Rewizyjnej w odpowiedzi na wątpliwości
radnego Tadeusza Okorskiego powiedział, Ŝe nie chodziło o remizę w Kopaczowie tylko
o remizę w Sieniawce. Protokół z tej kontroli jeszcze nie zakończono, gdyŜ komisja zwróci
się ponownie o udostępnienie kompletu dokumentów na obydwie inwestycje. JeŜeli chodzi
o Lutogniewice to zwrócono się juŜ dwukrotnie o uzupełnienie dokumentów z uwagi na ich
dwukrotną niekompletność.
Radny Tadeusz Okorski powiedział, iŜ oczekiwał informacji na oficjalnym posiedzeniu
Komisji Obywatelskiej, a nie gdzieś tam w kuluarach. Gdyby rzeczywiście były prowadzone
prace nad tą sprawą to powinno to być w planie pracy na rok 2008, a tego przeniesienia nie
ma. Radny wnosi, aby wszystkie swoje działania Komisja Rewizyjna formalizowała.
Radny Piotr Nosal zobowiązał się do udzielania odpowiedzi na piśmie jeŜeli Komisja
Obywatelska oficjalnie zwróci się z pismem w tej sprawie do Komisji Rewizyjnej. Na chwilę
obecną takiego pisma Komisja Rewizyjna nie posiada. Dodał, iŜ Przewodniczący Komisji
Obywatelskiej na bieŜąco był informowany, a Pana często na spotkaniach nie było /chodził
Pan na zabiegi rehabilitacyjne/ i stąd niewiedza w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zamknął dyskusję w tym temacie i poprosił
o zgłaszanie kandydatur do uzupełnienia składu Komisji. Przypomniał, Ŝe skład Komisji
uzupełnia się o dwie osoby.
Radny Andrzej Lipko zgłosił kandydaturę radnej Bogusławy Witkowskiej, która wyraziła
zgodę.
Radny Patryk Stefaniak zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Okorskiego, który takŜe
wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wyjaśniając, iŜ będzie to
głosowanie blokowe nad całą uchwałą.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, brak głosów „przeciw”, 4 głosy
„wstrzymujące”.

Uchwała Nr XXIV/185/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy i Miasta
Bogatynia z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy i Miasta Bogatynia i uzupełnienia składu osobowego komisji podjęto większością
głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu sesji.
do punktu 8
Sprawozdania z prac komisji problemowych Rady Gminy i Miasta w 2007 roku.
Przewodniczący Rady złoŜył wniosek, aby sprawozdania przedłoŜone przez
przewodniczących poszczególnych komisji zostały przyjęte przez radnych bez odczytywania.
Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Poinformował, iŜ nw. sprawozdania są do wglądu i będą załącznikami do protokołu sesji.
- Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 37 do protokołu sesji.
- Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności stanowi załącznik nr 38
do protokołu sesji.
- Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych stanowi załącznik nr 39 do
protokołu sesji.
- Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stanowi załącznik nr
40 do protokołu sesji.
- Sprawozdanie z pracy Komisji Statutowej stanowi załącznik nr 41 do protokołu sesji.
- Sprawozdanie z pracy Komisji ds. BudŜetu stanowi załącznik nr 42 do protokołu sesji.
- Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 43 do protokołu sesji.
Następnie poddał po głosowanie wszystkie sprawozdania.
Za przyjęciem ww. sprawozdań głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
do punktu 8.1.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych
Rady na 2008 rok
Projekt nr 227/08 stanowi załącznik nr 44 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ projekt zawiera 6 załączników - planów pracy
Komisji na 2008 rok, które zostały przyjęte na poszczególnych komisjach:
- ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych,
- ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- ds. Obywatelskich i Praworządności,
- ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
- ds. BudŜetu,
- Komisji Statutowej.
Wobec braku uwag przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.

Uchwała Nr XXIV/186/08 w sprawie zatwierdzenia planów
problemowych Rady na 2008 rok została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 45 do protokołu sesji.

pracy

komisji

do punktu 9
Informacje i komunikaty Przewodniczącego
Przewodniczący Rady odczytał informację nt. terminowości realizacji zgłoszonych przez
radnych interpelacji, zapytań, wniosków.
Na sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia w dniu 15 lutego 2008 roku zgłoszono 1 interpelację
przez radnego Jerzego Wojciechowskiego dot. przedstawienia analizy kosztów w związku ze
wzrostem opłat za nieczystości stałe Odpowiedź udzielono w dniu 19 marca br. tj. 4 dni po
terminie.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 46 do protokołu sesji.
do punktu 10
Wolne wnioski
Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ radny Tadeusz Okorski złoŜył w trakcie sesji wniosek
do Komendanta StraŜy Miejskiej o złoŜenie sprawozdania nt. częstotliwości patroli na
terenach wiejskich.
Przewodniczący poddał pod glosowanie wniosek radnego.
Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, „przeciw” głosowało 5 radnych, 10 głosów
„wstrzymujących”, 1 radny nie głosował gdyŜ ma takie prawo.
Przewodniczący stwierdził, iŜ wniosek upadł.
do punktu 10
Interpelacje i zapytania
Radny Piotr Nosal zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców Markocic o uzupełnienie
oświetlenia o uzupełnienie oświetlenia na przystanku autobusowym w Markocicach przy
ulicy Głównej /rejon kaplicy/ oraz o uruchomienie oświetlenia wzdłuŜ ścieŜki przy rzece
Miedzianka prowadzącej od ulicy Dąbrowskiego do osiedla Serbinów wraz z odtworzeniem
barierek zabezpieczających koryto rzeki /brakuje barierki na odcinku około 40 mb/ i przy
braku oświetlenia stanowi to podwójne zagroŜenie.
Radny zwrócił się równieŜ z prośbą o wykonanie oświetlenia na odcinku od ostatniego słupa
oświetleniowego przy osiedlu Piastowskim do tymczasowego mostu na rzece Nysie, który
jest udostępniony do małego ruchu turystycznego. Tam niedawno została połoŜona nowa
kostka. W ubiegłym tygodniu zostało skradzione około 3 m2 tej kostki. Jest to bezpośrednią
przyczyną tego, Ŝe brak tam oświetlenia. Poza tym oświetlenie poprawi stan bezpieczeństwa
w tym miejscu.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz, który wyjaśnił, Ŝe
dokumentacja jeśli chodzi o odcinek drogi od szlabanu w Markocicach /od byłej granicy
Państwa/, aŜ do szkoły przy ul. Kościuszki jest praktycznie ukończony. W związku z tym
Gmina przystępuje do procedury i wykona kompleksowy remont włącznie z odtworzeniem
nawierzchni i budową ciągów pieszych. Burmistrz wspomniał teŜ, iŜ będzie wnioskował do
Rady o zabezpieczenie środków finansowych na ciągi piesze nie tylko w rejonie, o którym
mówił radny Piotr Nosal, ale teŜ na ulicy: NadbrzeŜnej, Turowskiej, Biskupiej i kilku innych
miejscach, które są w Bogatyni zaniedbane. Stwierdził, Ŝe na najbliŜszej sesji Rada będzie na

ten temat rozmawiać i zadeklarował, Ŝe jeśli chodzi o Markocice to w prace ruszą w bieŜącym
roku.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał radnego Piotra Nosala czy chce otrzymać
odpowiedź na piśmie i czy ta odpowiedź go satysfakcjonuje.
Radny potwierdził, Ŝe w sprawie Markocic wystarczy odpowiedź ustna i ona jest
satysfakcjonująca.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe w sprawie osiedla Piastowskiego
odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.
Następnie Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Jerzemu
Wojciechowskiemu, który zapytał czy na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bogatyni odbędzie się konkurs.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz potwierdzając, Ŝe
taki konkurs się odbędzie.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu,
który powiedział, Ŝe na poprzedniej sesji złoŜył wniosek o uregulowanie mediów w Porajowie
przy ulicy Stawowej. Wniosek swój argumentował, a prezes BWiO Sebastian Tryc stwierdził
iŜ radny dezinformuje radnych. Radny dodał, Ŝe chce uzupełnić dokumentację do wniosku.
Ma jednoznacznie na piśmie /które do urzędu skierował i podpisał kierownik działu
remontów Robert Rzeźnik oraz członek Zarządu mgr inŜ. Sebastian Tryc/ informację iŜ w
budynku mieszkalnym przy ulicy Stawowej 4a woda nie nadaje się do picia, ale pobrano
próbkę w innym budynku z przed wodomierza i tam stwierdzono, Ŝe woda jest zdatna do
picia. Radny powiedział, Ŝe trzeba być konsekwentnym. JeŜeli się odpisuje, Ŝe instalacja u
tych państwa powoduje niezdatność wody do picia, to trzeba to udowodnić pobierając tam
próbę wody z przed wodomierza i zza wodomierza.
Radny powiedział, Ŝe ma pismo w podpisami mieszkańców ulicy Stawowej oraz zdjęcia, na
których widać jak stacjonują beczkowozy z woda pitną. Zapytał po co w takim razie te beczki
z wodą pitną.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy radny składa interpelację w tej sprawie.
Radny odpowiedział, Ŝe na poprzedniej sesji złoŜył wniosek i jest to teraz dalszy ciąg
argumentacji wniosku.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy
Andrzejowi Grzmielewiczowi, który przyznał rację radnemu Tadeuszowi Okorskiemu
mówiąc, iŜ te pisma są przesyłane równieŜ do Urzędu. Zebrało się juŜ duŜo materiału na ten
temat i pierwotna ekspertyza wodociągów mówiła o tym, Ŝe woda jest dobra. Natomiast
w dniu dzisiejszym tj. 31.03.2008 rok Burmistrz podjął decyzję o tym, Ŝe będzie powtórna
ekspertyza zlecona z zewnątrz.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym punkcie.
Nie zgłoszono.
do punktu 11
Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ porządek obrad został wyczerpany i w związku
z powyŜszym zamknął obrady dziękując wszystkim za przybycie.
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Paweł Szczotka
Protokołowała ElŜbieta Gołaczyńska
Bogatynia 08.05.2008 r.

