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

z dnia 14 kwietnia 2008 roku 
 
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. 
Nieobecni:  

− radny Piotr Nosal 
− radny Piotr Woeltz   

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 11.00 do 13.45 
 

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.  
 
Przed oficjalnym rozpoczęciem sesji Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej 
Grzmielewicz pogratulował młodzieŜy i ich opiekunowi Pani Sylwii Sułkowskiej                                
z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni za zdobycie DruŜynowego Mistrzostwa Polski                
w Odysei Umysłu 2008. Mistrzostwo to  dało awans do Ogólnoświatowych Eliminacji Odysei 
Umysłu, które odbędą się na przełomie maja i czerwca br. w Maryland koło Waszyngtonu 
/USA/. DruŜynę reprezentują: Katarzyna Wasilewska, Sandra Sotomska, Katarzyna Zioła, 
Bartosz Cholewiński, Marcin Kempski i Damian Chojnacki. Pani Sylwia Sułkowska  
podziękowała radnym za wsparcie i pomoc finansową na realizację projektu i udział                           
w konkursie Odyseja Umysłu. Podkreśliła, Ŝe I miejsce w programie długoterminowym daje 
druŜynie szanse na reprezentowanie Bogatyni i Polski w Stanach Zjednoczonych. Wyjaśniła, 
Ŝe poniewaŜ jest to program pozarządowy i jako druŜyna muszą zebrać pieniądze na przelot                  
i pobyt w Stanach. Dlatego teŜ szukają sponsorów licząc na pomoc Rady Gminy i Miasta. 
Aby pokazać na czym polega realizacja programu zaprosiła radnych do obejrzenia 8 - 
minutowego spektaklu, którego tematem była  teoria wyginięcia dinozaurów.  
 

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. 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2008 rok /projekt  

nr 238/08/. 
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 
6. Wolne wnioski. 
7. Interpelacje i zapytania. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący poinformował, iŜ w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek Burmistrza  
o rozpatrzenie przez Radę autopoprawki nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian budŜetu 
Gminy na 2008 rok. 
Pismo BB.0065-12-529/08 z dnia 14.04.2008 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz poinformował, iŜ autopoprawka wynika 
z faktu, iŜ w zmianach budŜetowych jest bardzo wiele spraw dotyczących wymiany 
nawierzchni, budowy ciągów pieszych tj. zadań inwestycyjnych dotyczących poprawy 
estetyki miasta i gminy. Dlaczego odbywa się to w takim trybie? Przy planowaniu remontu na 
ul. Biskupiej trzeba najpierw wykonać niezbędne media jeśli chodzi o wodę i kanalizację, tam 
przechodzi jeden z głównych ciągów. Po konsultacji z BWiO wiadomo, Ŝe koniecznie trzeba 
uporządkować kwestię wody i kanalizacji. Burmistrz stwierdził, Ŝe jest to uzasadnione i jeśli 
Rada przyjmie zmiany w budŜecie, to ulica Biskupia zostanie zakończona późnym latem br.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
autopoprawki nr 1 do zmian budŜetu Gminy na 2008 rok.  
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /19 głosów „za”, brak głosów „przeciw”                   
i  brak głosów „wstrzymujących”/ wprowadziła autopoprawkę do porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do porządku obrad. 
Radni nie zgłosili innych uwag do porządku.  

 
do pkt-u 3 

Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych 
 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Przewodniczącemu Rady Osiedla Nr 2 
panu Józefowi Banasiewiczowi, który podziękował za przekazywanie projektów uchwał wraz 
z porządkiem obrad sesji przedstawicielom Rad Osiedli i Rad Sołeckich. Podziękował 
równieŜ za szybką realizację uchwały Rady Osiedla dotyczącej wykonania chodnika przy ul. 
Matejki. Zaapelował o podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę warunków 
całodziennego pobytu osób niepełnosprawnych, którzy przebywają w pomieszczeniu 
przeznaczonym na działalność Rady Osiedla Nr 2. Pomieszczenie to jest wystarczające na 
działalność Rady Osiedla i okresowe spotkania ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Jednak  
nie spełnia niezbędnych wymogów do wielogodzinnego, codziennego przebywania w nim 
osób niepełnosprawnych. Stwierdził, iŜ jest zdecydowanie za ciasne do prowadzonej tam 
terapii zajęciowej, nie posiada skutecznej wentylacji, a z kanalizacji w posadzce często 
wydobywają się wyziewy. Dodał, Ŝe nadmiar zgromadzonego w pomieszczeniu róŜnego 
rodzaju sprzętu, uŜywanej odzieŜy itp. uniemoŜliwia odbywanie zebrań Rady i spotkań  



z mieszkańcami. Dodatkowo z tego pomieszczenia chcą korzystać równieŜ kobiety z Klubu 
Amazonek, jednak w takich warunkach nie da się tego pogodzić.  
Pismo w ww. sprawach stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji. 
 
Burmistrzowi Andrzej Grzmielewicz  wyjaśnił, iŜ niedawno został wykonany remont 
kapitalny pomieszczenia, w którym spotyka się Rada Osiedla Nr 7. Problem Rady Osiedla Nr 
2 – jednej z największych Rad – ma kilka wariantów. Pomieszczenie z którego korzysta pani 
Kurzątkowska jest niewłaściwe pod kątem działalności jaką prowadzi. Stwierdził, Ŝe są 
przymiarki do koncepcji, aby obiekt na ul. II Armii Wojska Polskiego (po dawnej StraŜy 
Granicznej) przystosować na siedzibę OPS-u, ale takŜe z miejscami pobytu dziennego np. dla 
matek, które znalazły się w trudnej sytuacji oraz na działalność, którą wzorcowo prowadzi 
pani Emilia Kurzątkowska. Wówczas byłaby szansa, aby to pomieszczenie sąsiadujące                                          
z pomieszczeniem Rady Osiedla Nr 2 wykorzystać na działalność, o której mówił 
Przewodniczący Rady Nr 2. Burmistrz zobowiązał się zająć tym problemem.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy są jeszcze pytania w tym punkcie. 
Nie zgłoszono. 
 

do pkt-u 4 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2008 rok /projekt  

nr 238/08 wraz z autopoprawką 
Projekt uchwały nr238/08 stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji. 
Autopoprawka nr 1 – projekt nr 241/08 stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji. 
Sprostowanie do projektu uchwały w sprawie zmian budŜetu Gminy stanowi załącznik nr 9. 
 
Przewodniczący Rady oddał głos pani Skarbnik Bogumile Wysockiej, która wyjaśniła, Ŝe 
zmiany w budŜecie na 2008 rok wiąŜą się z wprowadzeniem nowych dochodów jakie Gmina 
uzyskała od ostatniej sesji oraz przeznaczeniem ich na niezbędne wydatki. W większości 
zmiany po stronie wydatków dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na niezbędne 
remonty. 
Dochody to: 

− subwencja oświatowa – 617.114,00 zł i dochody te będą przeznaczone na wydatki na 
podwyŜki wynagrodzeń dla nauczycieli wynikające ze wzrostu stawek zasadniczych 
wynagrodzenia oraz na wzrost dodatków motywacyjnych dla nauczycieli do 8%, 

− dochody na realizację programu SOKRATES – 22.383,00 zł. Dochody te zostaną 
przeznaczone dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie, która realizuje 
program załoŜony w umowie,  

− dochody przekazane przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych - 6.879,00 
zł na wydatki tej szkoły, 

− dofinansowanie prac społeczno - uŜytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy 38.391,00 
zł przeznaczonych na sfinansowanie prac. 

Zmienione zostają źródła finansowania związane z wyposaŜeniem pracowni mechatronicznej 
w ZSEiE. W budŜecie zostały zapisane dochody z dotacji - sądzono, Ŝe będą finansowane 
zadania w roku bieŜącym. Obecnie Gmina składa wniosek o dofinansowanie tego zadania, 
czasowo na okres 2008 roku zmienione zostają źródła finansowania jako środki własne 
budŜetu. Gmina wystąpi o dofinansowanie zadania, jeŜeli wniosek zostanie pozytywnie 
zaakceptowany wówczas rozpocznie się realizacja zadania, dotacje wpłyną w roku bieŜącym 
lub  w 2009 roku, w zaleŜności od terminu zrealizowania zadania.    

− 15.000,00 zł zostanie przeznaczone na opracowanie dokumentacji kosztorysowo - 
projektowej rozbudowy sieci cieplnej przy ul. Chopina i Szymanowskiego, 



− 25.000,00 zł zostanie przeznaczone na opracowanie dokumentacji kosztorysowo - 
projektowej rozbudowy sieci cieplnej przy ul. Armii Czerwonej, 

Zmienione zostają wydatki na obsługę długu, kwota 275.841,00 zł, poniewaŜ zadanie: stacja 
uzdatniania wody jest jeszcze realizowane, to odsetki od poŜyczki zaciągniętej  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększają wartość 
inwestycji i stąd ta zmiana.  

− 40.000,00 zł to uzupełnienie dotacji przeznaczonej na dokumentację i realizację 
chodnika wzdłuŜ drogi pomiędzy Sieniawką a Porajowem. Rada przeznaczyła juŜ na 
ten cel 160.000,00 zł poniewaŜ po przetargu Starostwo otrzymało najniŜszą ofertę 
opiewającą na kwotę 400.000,00 zł wobec tego, biorąc pod uwagę udział Gminy 
konieczne jest zwiększenie tych środków jeszcze o 40.000,00 zł. 

− 400.000,00 zł na remont nawierzchni ciągów pieszych i pieszo – jezdnych w obrębie 
ulic: Pocztowej, Energetyków, Kusocińskiego w Bogatyni 

− 200.000,00 zł na remont ciągów pieszo - jezdnych w obrębie osiedla Zatonie - 
Trzciniec 

− 400.000,00 zł na remonty nawierzchni ciągów pieszych i pieszo – jezdnych w obrębie 
ulic: Matejki, Kossaka w Bogatyni  

− 65.000,00 zł na remont nawierzchni drogi w Krzewinie 
− 200.000,00 zł to środki na bieŜące remonty nawierzchni ulic i chodników 

/uzupełnianie na bieŜąco ubytków/ 
− 70.000,00 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Karłowicza, 

Szymanowskiego, Wieniawskiego 
− 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Słowackiego wraz  

z odwodnieniem 
− 400.000,00 zł na przebudowę nawierzchni ul. NadbrzeŜnej w Bogatyni 
− 200.000,00 zł na przebudowę nawierzchni ul. Biskupiej w Bogatyni. W związku z tym 

pojawiła się autopoprawka – 100.000,00 zł na objęcie akcji w spółce BWiO S.A. 
Wodociągi przeznaczą te środki na przebudowę sieci wodociągowej na ul. Biskupiej 

− 115.000,00 zł na zakup samochodu osobowo – towarowego na potrzeby MZGK  
w Bogatyni 

− 150.000,00 zł na wykupy gruntów – jest to wykup gruntu niezbędnego pod obwodnicę 
oraz przy zalewie 

− 10.000,00 zł na utwardzenie alejek na cmentarzu w Porajowie 
− 10.000,00 zł na utwardzenie alejek w starej części cmentarza w Bogatyni 
− 16.000,00 zł to środki przeznaczone na dotację celową dla Starostwa Powiatowego na 

modernizację filii Wydziału Komunikacji w Bogatyni 
− 120,00 zł to wniosek Rady Osiedla Nr 4 i Nr 5 o zmiany w budŜecie 
− 13.000,00 zł na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i drukarek dla 

Komendy Policji w Bogatyni 
− 40.000,00 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofinansowanie 

zakupu fotoradaru na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Rada 
zabezpieczyła juŜ te środki w budŜecie. Jest to tylko zmiana związana z tym, Ŝe te 
środki nie zostaną przekazane do Komendy Wojewódzkiej, fotoradar kupi Starostwo, 
a gminy z terenu powiatu zgorzeleckiego dofinansowują zakup tego fotoradaru 
wspólnie ze starostwem. 

− oraz jak juŜ wcześniej podano: 617.114,00 zł na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, 
środki na realizację programu SOCRATES, dochody przeznaczone na potrzeby ZSEiE 
i zmiana źródła finansowania wyposaŜenia pracowni mechatronicznej. 



− na letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy z rodzin patologicznych /dofinansowanie/ - 
51.800,00 zł. Te środki zostały zabezpieczone na wypoczynek dzieci i młodzieŜy,  
z tym Ŝe miały być one realizowane w miejscu zamieszkania, a stowarzyszenia 
zorganizują ten wypoczynek  poza miejscem zamieszkania 

− 120.000,00 zł – zakup samochodu na potrzeby OPS, samochód przeznaczony jest dla 
przewozu opiekunek, które zajmują się podopiecznymi OPS 

− 38.391,00 zł na prace społeczno – uŜyteczne osób bezrobotnych 
− 2.000,00 zł to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla 

MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni na niezbędne remonty 
− 600.000,00 zł na obsługę selektywnej zbiórki odpadów w gminie Bogatynia, środki 

będą pochodziły ze zmniejszenia przewidzianego w budŜecie aportu dla spółki GPO 
− 400.000,00 zł na wykonanie oświetlenia przy ul. Głównej i Kościuszki w Bogatyni 
− 15.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych z przeznaczeniem 
środków dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przylesie” w Bogatyni na remont 
ogrodzenia 

− 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 
parkingu przy ul. Boznańskiej 

− 11.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 
parkingu pomiędzy ul. Kossaka i Matejki 

− 4.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 
parkingu przy ul. Dobrej w Bogatyni 

− 1.080,00 zł środki Rady Osiedla nr 4 i nr 5 /przeniesienie pomiędzy paragrafami, 
rozdziałami i działami/ 

− 9.500,00 zł to dotacja dla BOK w Bogatyni z przeznaczeniem na prace remontowo - 
adaptacyjne pomieszczenia przeznaczonego na salę doświadczeń świata 

− 13.000,00 zł na dofinansowanie spektaklu baletowego „Czerwony Kapturek” 
− 20.000,00 zł na remont siedzisk przy boisku sportowym do piłki noŜnej 
− 30.000,00 zł na budowę toru motokrosowego  
− 131.000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób na potrzeby OSiR 
− 600,00 zł środki Rady Osiedla nr 4/ przeniesienie pomiędzy paragrafami, rozdziałami  

i działami/ 
− 200.000,00 zł przeznacza się na uprzątnięcie terenu rekreacyjnego „Zalew”  

w Bogatyni 
− 60.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  terenu 

rekreacyjnego /boisko i plac zabaw/ przy ul. Turowskiej w Bogatyni 
− jeśli chodzi o Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 

130.000,00 zł będzie pochodziła z wycinki drzew i zostanie przeznaczona na: 
100.000,00 zł na czyszczenie rzeki Miedzianki, 30.000,00 zł na bieŜącą naprawę 
i uzupełnianie barierek wzdłuŜ rzeki Miedzianki 

− rozszerza się równieŜ zakres rzeczowy dotacji dla MZGK o zakup i montaŜ systemu 
alarmowego 

− zmienia się źródła finansowania zadania „odbudowa kompleksu zabudowy 
przysłupowo – zrębowej” oraz zmienia się nazwę zadania związanego z ośrodkiem 
zdrowia w Porajowie – kwota nie ulega zmianie, natomiast zadanie będzie polegało na 
wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej „budowy wiejskiego ośrodka 
zdrowia w Porajowie” 

− zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty kredytu długoterminowego, w związku  
z korzystnym kursem CHF rozchody z tytułu spłaty tego kredytu będą niŜsze, 



natomiast przeznaczy się te środki na spłatę poŜyczki, która wpłynęła w roku 
bieŜącym /300.000,00 zł/ na zadanie związane z uciepłownieniem 

Pani Skarbnik poinformowała, iŜ planuje się Ŝe na pokrycie wydatków uwzględnionych  
w zmianach budŜetu na 2008 rok środki będą pochodziły z prywatyzacji oraz z kredytu. I to 
są wszystkie zmiany przewidziane w autopoprawce i projekcie uchwały zmiany budŜetu na 
2008 rok. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz  powiedział, iŜ dobrze jest dotrzymywać 
słowa i rzeczywiście jest tak jak powiedziała Pani Skarbnik – większość zadań 
inwestycyjnych będzie finansowanych z prywatyzacji. Cieszy to, Ŝe środki jakie udało się 
pozyskać na przełomie roku, mogą słuŜyć temu, aby systematycznie poprawiać estetykę 
Miasta i Gminy. Burmistrz odniósł się do kilku spraw, aby radni mieli wiedzę, co                           
w najbliŜszym czasie Gmina zamierza realizować. JeŜeli chodzi o pozycję dotyczącą ul. 
Armii Czerwonej z kwotą 25.000,00 zł to uciepłownienie jest konieczne, poniewaŜ obecnie 
Gmina jest juŜ bardzo mocno zaangaŜowana w negocjacje z Powiatem Zgorzeleckim i jest 
duŜa szansa na podpisanie porozumienia, gdzie tą zaniedbaną część Bogatyni uda się 
wyremontować - od skrzyŜowania ul. 1-go Maja z Białogórską w kierunku ul. Armii 
Czerwonej, całą ul. Turowską i Dworską. Jeśli Gmina podpisze takie porozumienie                          
o wspólnym finansowaniu zadania to moŜe się okazać, Ŝe za kwotę np. 3.000.000,00 zł będzie 
moŜna ten teren uporządkować i uczynić z niego estetyczny fragment Miasta i Gminy. Trzeba 
jednak tu najpierw rozwiązać kwestię ciepła. Jeśli chodzi o chodnik z Sieniawki do Porajowa, 
to jest to zadanie w gestii powiatu. NaleŜy tu tym bardziej podjąć wszelkie procedury, aby 
wykonać to zadanie latem tego roku zwłaszcza, Ŝe Gmina planuje przeprowadzić pewne prace 
na cmentarzu w Porajowie i moŜna by te dwa zadania połączyć. Jeśli chodzi o 400.000,00 zł 
na zadania w rejonie ulic Pocztowej, Energetyków i Kusocińskiego to tam dwa lata temu 
został wykonany remont nawierzchni. Nie zrobiono jednak poboczy, brakuje miejsc 
parkingowych i chodników. Burmistrz poinformował, iŜ na kolejnej sesji wystąpi do Rady                  
o poparcie prac dot. modernizacji ciągów pieszych w rejonie ul. Pocztowej przy posesjach.   
Następnie odniósł się do zadań, które mogą być wykonane w rejonie ul. Matejki i Kossaka. 
Jest to teren wokół sklepu Carrefour, między blokami jest przestrzeń gdzie naleŜałoby 
powiększyć miejsca parkingowe i zadbać o to, Ŝeby był tam plac zabaw. 
Burmistrz zaprosił radnych teŜ na ul. Turowską informując, Ŝe na odnodze ulicy /około 300 
metrów/ GPO wykonało chodnik, a obecnie przenoszą się na ulicę Strumykową. 
Stwierdził, Ŝe jeśli chodzi o ul. Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego to jest tam 
problem z odwodnieniem, jest to nowe osiedle, stan niektórych dróg wymaga 
natychmiastowej interwencji.  
Następną sprawą jest ul. NadbrzeŜna – ulica w bardzo złym stanie technicznym składająca się  
z dwóch części: asfaltowej po której moŜna się bezpiecznie poruszać. Natomiast po tej części, 
która zaczyna się od ul. Bojowników nie moŜna normalnie przejść, podobnie jak po ul. 
Biskupiej. Przy okazji Burmistrz dodał, iŜ wraz z tymi pracami, które prowadzi GPO                       
w rejonie ul. Turowskiej, prezes GPO zapewnił, Ŝe w ramach bieŜącego utrzymania podejmie 
się remontu ulicy Ludowej i Sienkiewicza.  
Burmistrz poinformował równieŜ, Ŝe Gmina w roku bieŜącym planuje w rejonie ul. 
Turowskiej budowę nowoczesnego, bezpiecznego placu zabaw i boiska - teren ma być 
oświetlony i ogrodzony. 
Odniósł się teŜ do zakupu komputerów dla Policji /kwota 13.000,00 zł/, co było odpowiedzią 
na prośbę Komendanta.  
Burmistrz stwierdził, Ŝe na sesji Rada podejmie waŜną uchwałę, jeśli chodzi o docenienie 
cięŜkiej pracy nauczycieli. Dodał, Ŝe od wielu lat ta grupa zawodowa jest 
niedowartościowana pod względem wynagrodzeń. Powiedział, Ŝe podwyŜka jest niewielka, 



ale jest pierwszym krokiem jaki Gmina moŜe zrobić, aby poprawić funkcjonowanie oświaty  
i zadbać o właściwy prestiŜ.  
Poinformował teŜ, Ŝe jest wykonana dokumentacja na duŜe zadanie w rejonie ul. Głównej - 
całkowita przebudowa wraz z wymianą mediów. Jest to zadanie szacowane na około 
9.000.000,00 zł. W związku z wnioskiem Wydziału Inwestycji Gmina planuje juŜ część 
środków przeznaczyć na to zadanie, Ŝeby je jak najszybciej realizować. Wyraził nadzieję, Ŝe 
pierwsze prace ruszą późną wiosną tego roku.  
Na koniec poinformował, Ŝe zakończone zostało zadanie na osiedlu Serbinów – wykonano 
ciągi piesze wraz z parkingami w rejonie ul. Zamoyskiego i Wyczółkowskiego, a kolejnym 
etapem będzie ul. Słowiańska, Warszawska i Styki.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zakomunikował, Ŝe nad projektem uchwały  
w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok wraz z autopoprawką debatowały trzy 
komisje: 

� Komisja ds. Obywatelskich i Praworządności w wyniku głosowania  pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

� Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w wyniku głosowania – jednogłośnie, bez uwag pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

O przedstawienie stanowiska Komisji ds. BudŜetu Przewodniczący Rady poprosił 
Przewodniczącego Komisji radnego Stanisława Goszczyckiego.  
 
Przewodniczący Komisji ds. BudŜetu poinformował, Ŝe członkowie Komisji pozytywnie 
jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu, 
jednakŜe głosowanie nad tym projektem dokonają po wyjaśnieniu następujących kwestii: 

- dofinansowania spektaklu baletowego Czerwony Kapturek – kwota 13.000,00 zł 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe członkowie komisji chcą poznać koszt tego spektaklu i jaki 
procent stanowi dofinansowanie przez Gminę w wysokości 13.000,00 zł.  

- zakup samochodu dla OPS-u  
Pani Skarbnik przedstawiając zmiany do budŜetu powiedziała, Ŝe samochód miałby słuŜyć do 
przewozu pielęgniarek. Członkowie chcą wiedzieć czy ten samochód będzie słuŜył tylko do 
przewozu tych pracownic, czy teŜ do innych celów. Dodał, Ŝe jeŜeli miałby słuŜyć tylko do 
przewozu pielęgniarek to nie koniecznie trzeba przeznaczać na to 120.000,00 zł, a zakup 
osobowego auta byłby wystarczający. Zapytał jak duŜo pielęgniarek jednorazowo z tego 
korzysta. 

- budowy toru motokrosowego 
Stwierdził, Ŝe ze względu na usytuowanie tego toru chcieliby, aby przy jego budowie było 
zapewnione utworzenie ekranu ochronnego, który zminimalizowałby hałas, jak równieŜ 
chcieliby Ŝeby uŜytkownicy toru podjęli takie zobowiązanie, iŜ nie będą z niego korzystać               
w czasie ceremonii pogrzebowych, poniewaŜ tor ma być zlokalizowany za cmentarzem. 
Dodał, Ŝe po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień komisja będzie głosowała nad projektem 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady oddał głos radnej Krystynie Piwowarskiej , która wyjaśniła, iŜ  
w kwestii samochodu dla OPS-u wkradło się niewłaściwe określenie. Nie jest to samochód 
dla pielęgniarek. W OPS - ie zatrudnione są opiekunki. Z pewnością teŜ samochód nie 
słuŜyłby tylko do rozwoŜenia opiekunek i posiłków dla podopiecznych. Często podopieczni 
grupami dowoŜeni są do lekarzy na konsultacje do Zgorzelca, Jeleniej Góry. Nie ma sytuacji 
naduŜywania samochodu.  



Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Jerzemu Wojciechowskiemu, który poprosił  
o wypowiedź prezesa GPO Macieja Mikołajczyka w związku z kwotą 600.000,00 zł 
przeznaczoną na obsługę selektywnej zbiórki odpadów. Dodał, Ŝe jak dotąd efektywność 
pozyskiwania odpadów segregowanych kształtuje się na poziomie 1%. W związku z tym 
zapytał czy przewiduje się jakieś mechanizmy ekonomiczne, aby skłonić mieszkańców do 
segregacji odpadów. Radny wyraził obawę, Ŝe same programy edukacyjne, czy konkursy nie 
wystarczą. Cena za wywóz śmieci wzrosła i słyszy się opinię, Ŝe: /zacytował opinię jednego               
z mieszkańców/  „jeśli tak to ma wyglądać, to ja nie mam zamiaru segregować i utrzymywać 
przerośniętą administrację pana Mikołajczyka”. Radny dodał, Ŝe zacytował głos opinii 
publicznej. Następnie zapytał - co dalej z odpadami segregowanymi, jakich korzyści 
spodziewa się GPO w kwestii odzysku odpadów. Jakie są plany utylizacji tego czego 
odzyskać się nie da, aby odciąŜyć wysypisko. Następnie radny zapytał czy podjęto 
jakiekolwiek działania w kierunku poszukiwania partnerów zewnętrznych dla GPO w celu 
dekapitalizowania spółki czy zracjonalizowania jej funkcjonowania oraz kosztów. Radny 
powiedział Ŝe w sprawie funkcjonowania spółki, zwrócił się do niego jeden z mieszkańców 
mówiąc, Ŝe jeśli ktoś chce płacić za śmieci faktycznie wywiezione, /chodzi o mieszkańców 
domów jednorodzinnych/ to nie moŜe na przykład zapłacić za pół kubła tylko musi zapłacić 
za cały, a jeŜeli prosi Ŝeby wywozili rzadziej to okazuje się to niemoŜliwe. Radny poprosił                  
o krótki komentarz w tej sprawie. 
W kolejnej sprawie radny poprosił o bliŜsze uzasadnienie dlaczego zwiększa się milionową 
juŜ kwotę na bieŜące utrzymanie oraz remonty nawierzchni dróg i chodników. Powiedział, Ŝe 
ma świadomość jak one wyglądają, ale jeśli Gmina przeznacza 1.000.000,00 zł i nie bardzo 
wiadomo jakie prace mają być wykonane i zwiększa się teraz o 200.000,00 zł to chyba się 
naleŜy jakieś sprecyzowanie tych wydatków w kwocie 1.200.000,00 zł. 
Radny zwrócił teŜ uwagę, Ŝe w projekcie budŜetu na 2008 rok w załączniku 8b 
przewidywano, Ŝe środki na pracownię mechatroniczną w ZSEiE będą pochodzić z funduszy 
Unii Europejskiej. W autopoprawce jest napisane, Ŝe nastąpi zmiana źródła finansowania na 
środki własne. To jest kwota prawie pół miliona złotych, dlatego naleŜy się tutaj komentarz 
co do realności pozyskiwania funduszy unijnych, jak teŜ co do realności planu 
inwestycyjnego Gminy. Stwierdził, Ŝe nie tak dawno Rada przyjmowała budŜet Gminy oparty 
w duŜej mierze na nadziejach, iŜ pozyskane będą środki unijne, a tym czasem według radnego 
te plany sypią się na starcie.  
W kolejnej sprawie radny zapytał czy istnieje koncepcja zagospodarowania terenu Zalewu. 
Dodał, Ŝe kiedy przystępuje się do pewnych prac to powinno się mieć jakąś wizję, a zwrócił 
uwagę, Ŝe zdejmowana jest z zadania „odbudowa zalewu” kwota 400.000,00 zł, czyli 
dokonywane są kolejne zmiany w zamierzeniach inwestycyjnych.  
Na koniec powiedział, Ŝe kaŜdemu z radnych leŜy na sercu rozwój kultury. Wspieranie 
działalności kulturalnej w taki sposób, choćby pomoc dla działań gimnazjalistów z PG nr 1  
w Bogatyni jest jak najbardziej wskazane, natomiast trzeba pamiętać, Ŝe w budŜecie na rok 
bieŜący zwiększone zostały juŜ dotacje na Bogatyński Ośrodek Kultury z 800.000,00 zł do 
954.000,00 zł czyli o prawie 20%, a pieniądze przeznaczone na imprezy kulturalne 
zwiększone zostały ponad dwukrotnie - z 180.000,00 zł na 400.000,00 zł. NaleŜałoby 
wyjaśnić to, Ŝe pomimo tych zwiększonych kwot BOK występuje do Rady z prośbą o kwotę 
22.500,00 zł. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił o wyjaśnienia w sprawie dofinansowania 
spektaklu baletowego oraz toru motokrosowego. 
 
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz powiedział, Ŝe Rada zobaczyła na początku sesji bardzo 
zdolną młodzieŜ która ma talent, która potrafi pozyskać środki. Trzeba zdać sobie sprawę, Ŝe 



w Gminie mieszka wiele dzieci biednych, które nigdy nie będą w operze, teatrze czy kinie                 
i właśnie ten spektakl jest przewidziany jako bezpłatny dar od Rady. To jest przygotowane               
z okazji Dnia Dziecka jest moŜliwość, aby przyjechała opera zaprezentować coś, czego                    
w Bogatyni jeszcze nie było. Burmistrz dodał, Ŝe analizował to z dyrektor BOK który 
przekonał go w jednej kwestii: jeśli trzeba będzie zapłacić 5,00 - 10,00 zł to większość 
rodziców spoŜytkuje je na inny cel. Jest to więc prezent na Dzień Dziecka dla tych dzieci z 
rodzin najbiedniejszych. Gmina sfinansuje to zadanie w całości.  
W sprawie samochodu dla OPS-u to zgodnie z tym, co jest zapisane w statucie ośrodka, 
samochód pełni wiele zadań. To nie jest tylko dowoŜenie pielęgniarek, to jest dowoŜenie 
podopiecznych, Ŝywności itd. Poprosił kierownika OPS o odniesienie się do tego tematu. 
W sprawie toru motokrosowego powiedział, Ŝe młodzi ludzie, którzy mają takie hobby nie 
mają gdzie tego rozwijać. W innych miastach np. w Olszynie, w Czechach, w Niemczech 
takie obiekty są. Dodał, Ŝe wspólnie z Naczelnik Wydziału BH Lucyną Pędrak analizowali, 
gdzie moŜna znaleźć działkę, aby tam zrobić tor. Stwierdził, Ŝe niedopuszczalne jest to, Ŝe 
obecnie dziki tor motokrosowy znajduje się w obrębie Obserwatora. Ten teren zagraŜa 
bezpieczeństwu, a poza tym są do tego terenu inne plany. Obiecał, Ŝe harmonogram 
treningów czy zawodów będzie tak skonstruowany, aby w Ŝadnym przypadku nie zakłócało to 
ceremonii pogrzebowych. Odległość pomiędzy cmentarzem a torem wynosi około pół 
kilometra. Zadeklarował teŜ, Ŝe zostaną zamontowane ekrany dźwiękochłonne.   
W sprawie przekazania nowych środków na bieŜące utrzymanie dróg i chodników 
zaproponował, aby radny Jerzy Wojciechowski zobaczył na mieście jakie zadania wykonuje 
GPO. Stwierdził, Ŝe nie da się robić kilometrów ciągów pieszych bez pieniędzy. GPO 
prowadzi bardzo wiele róŜnych zadań. Bez środków finansowych tego nie wykona. 
W sprawie zalewu stwierdził, Ŝe nie odŜegnuje się od tego, iŜ jeszcze w tym roku rozpocznie 
się modernizacja zalewu. Aby tę modernizację rozpocząć naleŜy uporządkować teren. 
Wydział Inwestycji wystąpił z wnioskiem o to, Ŝeby przede wszystkim zająć się 
czyszczeniem zbiorników, a następnie rozpocząć prace modernizacyjno – remontowe. Jeśli 
chodzi o wizję zalewu, to opracowana jest teŜ wstępna koncepcja. Gmina podchodzi do tego 
bardzo powaŜnie. Robocza nazwa, która obecnie funkcjonuje jeśli chodzi o zalew to „ogrody 
Bogatyni”. Tam będzie moŜna przyjść, popatrzeć na piękne rośliny, usiąść na ławce  
i odpocząć. Poza tym planowany jest amfiteatr, duŜa fontanna oraz miejsce, gdzie będzie 
moŜna organizować imprezy masowe. Wiadomo juŜ, Ŝe Agencja Rolna zamierza przekazać 
Gminie działkę przed zalewem. Tam planowany jest parking i kolejna inwestycja. Obecnie                
w sprawie zalewu Gmina jest na etapie opracowywania dokumentacji. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Kierownikowi OPS Edwardowi 
Rakowi, który powiedział, Ŝe bus jest samochodem uniwersalnym. Przewozi opiekunki na 
poszczególne rejony, poniewaŜ Bogatynia to jest około 40 km2, więc naleŜy je codziennie 
rozwieźć. W ciągu dnia samochód wozi pracownice socjalne na sporządzanie tzw. wywiadów 
środowiskowych. Odległości są bardzo duŜe. Samochód ten przewozi równieŜ dzieci na 
kolonie. OPS otrzymuje miejsca z Wydziału Oświaty Urzędu Wojewódzkiego 
i Kuratorium Wojewódzkiego i zawozi dzieci na kolonię. Ponadto OPS pomaga ludziom 
chorym, przewoŜąc ich do róŜnych placówek zdrowia. Samochód bus jest uniwersalny, po 
wymontowaniu siedzeń moŜna przewozić nim np. lodówki czy meble dla podopiecznych, 
które ktoś chce oddać. Kierownik stwierdził, Ŝe taki bus ośrodek powinien otrzymać. Obecnie 
OPS dysponuje 13-letnim samochodem i jest to samochód, który do tej pory nie miał awarii. 
Teraz w samochodzie pękł silnik, naprawa kosztowałaby około 15.000,00 zł, w związku z 
tym podjął decyzję o nie naprawianiu samochodu, poniewaŜ w wyniku awarii wydał 
niedawno juŜ 11.000,00 zł. Dodał, Ŝe samochód spełnił swoją funkcję jeśli chodzi o wiek                   
i przejechanie 45 tys. km. 



 
Przewodniczący Rady oddał głos Sekretarzowi Gminy Danielowi Frycowi, który odniósł 
się do zmiany źródła finansowania doposaŜenia pracowni mechatronicznej w ZSEiE. 
Powiedział, Ŝe obecnie trwają prace adaptacyjne w ZSEiE polegające na przystosowaniu 
pomieszczeń dla potrzeb pracowni mechatronicznej. Szkoła prowadzi od pewnego czasu 
nabór i kształci w kierunku technik – mechatronik i niestety placówka nigdy nie została 
wyposaŜona w niezbędny sprzęt, a jest taka konieczność. Poinformował, Ŝe zmiana źródła 
finansowania wynika nie z opieszałości urzędników, wydziału merytorycznie 
odpowiedzialnego za tą sprawę, a z poślizgu terminów naboru projektów dla tego zadania. 
KaŜdy kto interesuje się kwestiami finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych 
w latach 2007 – 2013 w ramach środków Unii Europejskiej wie, Ŝe niestety Polska na spory 
poślizg w tym zakresie. Dolnośląski Urząd Marszałkowski dopiero wkracza w fazę naborów, 
stąd aby moŜna było uruchomić pracownię od września lub października 2008 roku i aby 
kolejny rocznik mógł od września rozpocząć praktyczną naukę w tej pracowni, Gmina chce 
finansować to przedsięwzięcie w ramach środków pochodzących z budŜetu podstawowego. 
Natomiast w dalszym ciągu wydział merytoryczny pracować będzie nad wnioskiem  
w sprawie doposaŜenia pracowni mechatronicznej i współfinansowania tego przedsięwzięcia 
ze środków w ramach nowego okresu programowego, czy to z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Dolnego Śląska czy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. A to, Ŝe Gmina 
finansuje obecnie to przedsięwzięcie nie stoi na przeszkodzie do tego, Ŝeby aplikować, 
poniewaŜ wszystkie wydatki poniesione przez beneficjenta po 1 stycznia 2007 roku są 
kosztami kwalifikowanymi. Nawet jeŜeli Gmina sfinansuje w 100 procentach wyposaŜenie 
pracowni, będzie mogła ubiegać się o refundację tych wydatków w ramach wniosku, który 
złoŜy i otrzyma dofinansowanie. Stwierdził, Ŝe Gmina moŜe być spokojna o proces 
aplikacyjny, poniewaŜ ma dobrego, wiarygodnego partnera dla tego projektu w ramach EWT 
dla Dolnego Śląska, jest zaprzyjaźniona placówka po stronie czeskiej i saksońskiej, więc 
kiedy tylko zostaną ogłoszone nabory Gmina będzie intensywnie pracować nad tym, do 
którego mechanizmu złoŜy wniosek.  
W spawie zalewu i obcinania środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia 
wyjaśnił, iŜ w związku z tym Ŝe trwają prace związane z koncepcją i projektowaniem moŜe 
nie udać się wydatkować wszystkich zaplanowanych w roku bieŜącym środków finansowych 
na realizacje tego zadania. Natomiast jeśli postęp prac będzie szybko postępował, to 
Burmistrz będzie wnioskował do Rady o zwiększenie środków na to zadanie. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos prezesowi GPO Maciejowi 
Mikołajczykowi który powiedział, Ŝe juŜ wielokrotnie udzielał informacji na temat 
selektywnej zbiórki odpadów. Poinformował, Ŝe GPO rozpoczęło inwestycję na składowisku 
odpadów, polegającą na budowie kompostownia. W ramach tej inwestycji będzie wreszcie 
moŜliwość uruchamiania selektywnej zbiórki w zakresie zbierania odpadów biodegradalnych. 
Jest to o tyle istotne, Ŝe wymagania unijne, które nakładają na spółkę pewne zobowiązania 
wymagają uzyskiwania odpowiednich poziomów jeśli chodzi o składowanie odpadów 
biodegradalnych i wydzielanie ich ze strumienia odpadów komunalnych. W związku z tym 
GPO przewiduje wykonanie inwestycji przez okres trzech miesięcy, po tym będzie czas, 
kiedy GPO będzie w stanie przygotować przetargi na zakup dodatkowych pojemników na 
odpady biodegradalne, co spowoduje moŜliwość wydzielania odpadów biodegradalnych przy 
selekcji odpadów u źródła oraz moŜliwość przyjmowania tych odpadów na składowisku. Do 
tej pory takiej moŜliwości nie było. Odpady biodegradalne, które będą trafiały do 
kompostowni, a w następnej kolejności – po okresie przechowywania na kompostowniku 
docelowo będą przekazywane na składowisko odpadów. JeŜeli GPO chciałoby zająć się 
sprzedaŜą tych odpadów np. w postaci humusu, to wymagałoby to bardzo duŜych nakładów  



i budowy zakładu na terenie składowiska. Stwierdził, Ŝe poniesione nakłady przewyŜszałyby 
korzyści ze sprzedaŜy. GPO nie rozpatruje budowy takiego zakładu, obecnie rozwaŜana jest 
tylko obróbka tych odpadów biodegradalnych w kompostowniku, a następnie przekazywanie 
przetworzonych odpadów na składowisko. Przy czym to wymaga zmiany pozwolenia 
zintegrowanego. Teraz GPO jest na etapie zmian w uzyskanym pozwoleniu zintegrowanym, 
które obecnie nie umoŜliwia produkowania odpadów biodegradalnych, a po zmianach będzie 
to moŜliwe. 
Jeśli chodzi o mechanizmy, które będą skłaniały mieszkańców do segregacji, to prezes jest juŜ 
po wstępnym przesłaniu projektów do Działu Ochrony Środowiska w bogatyńskim urzędzie. 
W tych projektach jest szczegółowo opisane dlaczego GPO chce wprowadzić zmiany oraz 
jakie to będą zmiany. Zmian wymaga regulamin utrzymania porządku i czystości oraz 
uchwała o górnych stawkach za wywóz nieczystości. Te dwie uchwały stanowią elementarz, 
na podstawie którego zostaną wprowadzone zmiany m.in. zmiana systemu ryczałtowego na 
system ilościowy. To pozwoli traktować mieszkańców w sposób sprawiedliwy. 
Wprowadzenie od 2009 roku systemu ilościowego umoŜliwi wywoŜenie pełnych pojemników 
i mieszkańcy będą płacić za wywóz pełnych pojemników, a nie np. za połowę pojemnika. 
Będzie tak, Ŝe im więcej osób będzie selektywnie zbierać odpady, tym rzadziej będą 
napełniać pojemniki i mniej płacić za odpady.  
W kwestii administracji w GPO prezes poinformował, Ŝe GPO wykonuje bardzo wiele zadań 
dotyczących m.in. inwestycji drogowych, utrzymania ulic i miasta w stanie czystości, zieleni 
miejskiej, wywozu nieczystości, selektywnej zbiórki odpadów, prowadzenia składowiska 
odpadów komunalnych. Stwierdził, Ŝe jeśli chodzi o dział usług komunalnych w ramach 
którego wykonywane są obowiązki w zakresie wywozu odpadów, zieleni miejskiej, wywozu 
nieczystości z koszy ulicznych to tam pracują trzy osoby w nadzorze i jeŜeli zabraknie jednej 
z nich to jest problem z tym, jak poradzą sobie pozostałe osoby z obowiązkami, które 
codziennie wykonują. Jeśli chodzi o wydział, który zajmuje się nadzorem nad inwestycjami 
drogowymi to tam pracują cztery osoby, przy czym dwie z nich są w terenie nadzorując 
roboty i dwie osoby w biurze zajmują się przygotowywaniem dokumentacji do przetargów  
i czasem pracy pracowników (około 30 osób). Na składowisku pracuje pięć osób  
w administracji z tym, Ŝe prace tam trwają w systemie dwuzmianowym. W dziale kadr 
pracuje jedna osoba, w dziale płac równieŜ jedna osoba, w księgowości są cztery osoby,  
w ochronie środowiska dwie osoby, w dziale transportu są cztery osoby. Stwierdził, Ŝe ta ilość 
pracowników w stosunku do ilości wykonywanych zadań nie jest za duŜa. Dodał, Ŝe polityka 
kadrowa w spółce polega na tym, aby pracowników awansować, a nie przyjmować nowych 
osób z zewnątrz.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy radni mają uwagi w tym punkcie. 
 
Zgłosił się radny Stanisław Goszczycki, który podziękował za wyjaśnienia i zasugerował, Ŝe 
w sprawie samochodu dla OPS przy tworzeniu specyfikacji warunków istotnego zamówienia 
naleŜałoby moŜe uwzględnić taki zapis, aby ten samochód był dostosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych, Ŝeby nie było problemu z transportem dla nich.  
 
Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy Andrzejowi 
Grzmielewiczowi, który powiedział, Ŝe będzie zwrócona uwaga na to, aby taki zapis                      
w specyfikacji się pojawił.  
Burmistrz odniósł się do sprawy pracowni mechatronicznej twierdząc, Ŝe kiedy w ZSEiE 
powstawała  klasa mechatroniczna to był wychowawcą klasy pierwszej. Dziś teŜ mógłby 
zapytać się - jak to się stało, Ŝe przez dwa lata nie zrobiono nic, aby tej młodzieŜy pomóc.  



Stwierdził, Ŝe radny Jerzy Wojciechowski był w Komisji ds. Oświaty. Wiceburmistrz 
Zbigniew Szatkowski wystosował cały szereg pism do dyrektora szkoły wyszukując róŜnych 
opinii, które nie pozwoliły na to, aby ta pracownia powstała. Dodał, Ŝe ta klasa obecnie jest 
klasą maturalną, minęły cztery lata, a w tej kwestii nie zrobiono nic, Ŝeby umoŜliwi ć 
młodzieŜy kształcenie się w warunkach, które pozwolą na fachową pracę w przyszłości. 
Następnie Burmistrz odniósł się do spółek komunalnych mówiąc, iŜ Gmina stara się aby 
wiele prac /szczególnie remontowych/ dotyczących chodników i dróg wykonywały spółki 
gminne, bo to są miejsca pracy dla mieszkańców Bogatyni. Powiedział, Ŝe na jednym ze 
spotkań jeden z burmistrzów z tego terenu zapytał go jak to się stało w Bogatyni, Ŝe są sami 
nowi ludzie w spółkach, pracują za połowę pensji, a są skuteczniejsi niŜ poprzednicy. Dodał, 
Ŝe pytanie to zostawia w zawieszeniu. 
 
Przewodniczący Rady oddal głos radnemu Jerzemu Wojciechowskiemu, który 
powiedział, Ŝe nie jest przeciwny powstaniu pracowni mechatronicznej, ani innym podobnym 
działaniom. Powiedział, Ŝe jego pytanie dotyczyło kwestii zmiany źródła finansowania czyli 
jak w tym świetle wygląda plan inwestycyjny Gminy, który w duŜej mierze opiera się na 
oczekiwaniu potęŜnych środków unijnych. Stwierdził, Ŝe pytanie dotyczyło tego, jakie są 
realne szanse pozyskiwania środków unijnych i jakie są postępy w tej dziedzinie.  
 
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Andrzejowi Lipko , który odniósł się do toru 
motokrosowego. Powiedział, Ŝe ta sprawa omawiana była na posiedzeniu Komisji ds. 
Obywatelskich i Praworządności. Radny razem z przewodniczącym po Komisji udał się na 
wizję lokalną. UwaŜa, Ŝe tor motokrosowy jest w dobrym miejscu i nie będzie nikomu 
przeszkadzał. Obecnie stawiana jest ściana dźwiękochłonna – wał ziemi i nie ma zagroŜenia, 
Ŝe będą zakłócane obrzędy na cmentarzu. 
  
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy radni mają uwagi w tym punkcie. 
Nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu 
uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie zmian budŜetu na rok 2008. 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /19 głosów „za” – jednogłośnie/ przyjęła 
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie zmian 
budŜetu na rok 2008. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2008 rok /projekt  nr 238/08/ wraz z autopoprawką. 
 
Uchwała Nr XXV/187/08 w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2008 rok 
została podjęta większością głosów /18 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się”, brak głosów 
„przeciw/.  
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji. 
 

do pkt-u 5 
Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

 
Przewodniczący Rady przekazał radnym, członkom Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego 
Gminy i Komisji ds. Obywatelskich, iŜ w dniu jutrzejszym posiedzenie ww. komisji                        
w sprawie koncepcji budowy dworca PKS zostało przesunięte z godz. 15.00 na godz. 16.00. 
 



do pkt-u 6 
Wolne wnioski. 

Radni nie zgłosili wniosków.  
do pkt-u 7 

Interpelacje i zapytania. 
 

Radny Andrzej Litwin  poprosił o wyjaśnienie sprawy ulicy Wiejskiej w obrębie osiedla 
Zatonie wieś. W tej chwili brak jest dojazdu do tego osiedla zarówno od strony Eltur Wapore 
jaki i od drogi 352. Droga ta jest bardzo zdewastowana i jazda samochodem graniczy                       
z cudem.  
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski przypomniał, iŜ to zadanie było realizowane                    
i kostka została uzupełniania. Dodał, Ŝe jest to odcinek mało uczęszczany, gdzie kostka jest 
cyklicznie rozkradana. W chwili obecnej analizujemy moŜliwość połoŜenia nawierzchni 
asfaltowej.  
Radny Andrzej Litwin poprosił o odpowiedź na piśmie. 
 
Radny Stanisław  Goszczycki zapytał kiedy zostanie uzupełniona brakująca cześć asfaltu na 
wyjeździe z ulicy Kolejowej na ulicę Dąbrowskiego. Obecny stan – ostre krawędzie 
wyciętego asfaltu stanowią zagroŜenie  np. uszkodzenia opon, utrudniają  teŜ jazdę rowerem. 
Radny jednocześnie wnosi o zabezpieczenie tego odcinka do czasu właściwej naprawy.  
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski wyjaśnił, iŜ jest to miejsce, gdzie były prowadzone 
prace, teren jest zmodernizowany, w pełni uzbrojony. W tej chwili zajmiemy się tą 
nawierzchnią, prawdopodobnie będzie to realizowało Gminne Przedsiębiorstwo.  
Radny Stanisław  Goszczycki poprosił o odpowiedź na piśmie. 
 
Sekretarz Gminy Daniel Fryc poinformował, iŜ w ubiegłym tygodniu w dniach 08-09 
kwietnia wraz z radnym Andrzejem Lipko uczestniczył w konferencji organizowanej                   
w Polkowicach pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Inicjatorem 
konferencji był wicemarszałek pan Piotr Borys. Sekretarz zakomunikował, iŜ Gmina 
Bogatynia zakwalifikowała się do realizacji projektu pod nazwą „Moje boisko Orlik 2012”. 
Zgodnie z naszą deklaracją Gmina Bogatynia została ujęta w planach tego przedsięwzięcia na 
rok 2009.  Planujemy, iŜ tego typu obiekt, a mówimy tu o kompleksie dwóch boisk – jedno do 
gry w piłkę noŜną, a drugie mniejsze do uprawiania dyscyplin tj. koszykówki, siatkówki - 
jako lokalizację wskazaliśmy Zatonie ulica Ogrodowa. Jeśli chodzi o finansowanie tego 
projektu to odbędzie się poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki - 33%, Województwo 
Dolnośląskie – 33% i Gmina - 33%.  

 
do pkt-u 8 

Zamknięcie obrad 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ porządek obrad został wyczerpany. W związku                   
z powyŜszym przewodniczący zamknął obrady dziękując wszystkim za przybycie. 
 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 
Paweł Szczotka   

Protokołowała: 
Agnieszka Kras insp. Biura Rady 
Bogatynia 28.04.2008 r.  
 



 


