P R O T O K Ó Ł nr II/06
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 30 listopada 2006r.
Obecni radni wg listy obecności, która jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni:
Andrzej Lipko - usprawiedliwiony
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia Andrzej Litwin.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w Bogatyni
w godzinach od 9.00 do 11.30.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Poproszę Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej w Bogatyni o wręczenie Panu Burmistrzowi Andrzejowi Grzmielewiczowi
zaświadczenia o wyborze Burmistrza.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Janusz Adamski - Panie Przewodniczący,
Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Szanowni Państwo zaproszeni - Stosownie do art. 22
ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Bogatyni
stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 26 listopada 2006 roku Pan Andrzej
Grzmielewicz wybrany został Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia.
Proszę Pana Burmistrza o przyjęcie tego zaświadczenia.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Dziękuję Przewodniczącemu Komisji Miejskiej.
W sesji uczestniczyli:
Andrzej Grzmielewicz
- Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
Bogumiła Wysocka
- Skarbnik Gminy,
Piotr Janukowicz
- Radca prawny,
Kazimierz Kiszycki
- Radca prawny.
oraz przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych zgodnie
z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu sesji.
Proponowany porządek obrad sesji nadzwyczajnej
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.
6. Zamkniecie obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3.
do pkt-u 1
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Proszę Państwa - otwieram nadzwyczajną sesję
Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
do pkt-u 2
Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Wpłynął wniosek do Przewodniczącego Rady
Gminy i Miasta Bogatynia o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 30 listopada 2006 roku „Na podstawie § 22 ust. 2 pkt b Statutu Gminy i Miasta Bogatynia wnosimy o zwołanie sesji
nadzwyczajnej z następującym porządkiem:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
5.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.
6.Zamkniecie obrad.
W załączeniu przedkładamy projekty ww. uchwał podatkowych na 2007 rok.
Podpisali Panowie radni: Kuciński Jacek, Walczak Andrzej, Lipko Andrzej, Woeltz Piotr,
Golec Ryszard, Nosal Piotr.
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji
Na podstawie § 22 ust.2 i 3 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005r.) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady
Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 30 listopada 2006r. na godz. 9.00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy
Daszyńskiego 1.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.
6. Zamknięcie obrad.
W międzyczasie wpłynął projekt proponujący zmiany do porządku dziennego:
- w punkcie 2 zaproponowano złożenie ślubowania przez Burmistrza,
- w punkcie 3 zaproponowano wystąpienie gości zaproszonych,
- punkt 4,5,6,7 - podjęcie uchwał podatkowych na 2007 rok,
- punkcie 8 - podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
i Miasta Bogatynia,
- w punkcie 9 - projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy i Miasta
Bogatynia, ustalenie zakresów ich działania i składów osobowych.
Czy Panowie radni wnioskodawcy wyrażają zgodę na zmianę proponowanego porządku
obrad. Jeżeli „tak” to proszę o powstanie wypowiedzenie słowa „tak”. Może radny Jacek
Kuciński.

Radny Jacek Kuciński - Tak, wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Pan radny Andrzej Walczak.
Radny Andrzej Walczak - Tak, wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Pan radny Lipko Andrzej - nieobecny.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Pan radny Piotr Woeltz.
Radny Piotr Woeltz - Tak, wyrażam zgodę
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Pan radny Ryszard Golec.
Radny Ryszard Golec - Tak, wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Pan radny Piotr Nosal.
Radny Piotr Nosal - Tak, wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Dziękuję.
Proszę Państwa zgodnie z punktem 1 porządku na podstawie listy obecności stwierdzam, iż
w dniu dzisiejszym w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada
może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
„Otwieram sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.”
Na pierwszej sesji Rady w dniu 27 listopada br. na moje ręce został złożony wniosek 6
radnych wraz z porządkiem i projektami uchwał o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 30
listopada br. Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym zmiana przedstawionego
porządku obrad może nastąpić za zgodą wnioskodawcy. Czyli, że to już mamy poza sobą.
Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić
zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Wobec powyższego proszę o głosowanie /poprzez podniesienie ręki/.
- Kto jest „za” wprowadzeniem do porządku obrad punktu dot. Złożenia ślubowania przez
Burmistrza?
- głosowało 20 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”?
- 0 głosów.
Stwierdzam, że Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania bezwzględną
większością głosów wprowadziła ww. punkt do porządku obrad, czyli punkt 2.
- Kto jest „za” wprowadzeniem do porządku obrad punktu dot. Wystąpienia gości
zaproszonych?
- głosowało 20 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał” ?
- 0 głosów.
Stwierdzam, że Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania bezwzględną
większością głosów wprowadziła ww. punkt do porządku obrad, tj. punkt 3.
- Kto jest „za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia? - głosowało 20 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”?
- 0 głosów.
Stwierdzam, że Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania bezwzględną
większością głosów wprowadziła ww. punkt do porządku obrad tj. punkt 8 porządku obrad.

- Kto jest „za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania
stałych komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia, ustalenie zakresów ich działania
i składów osobowych
- głosowało 20 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”?
- 0 głosów.
Stwierdzam, że Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania bezwzględną
większością głosów wprowadziła ww. punkt do porządku obrad, czyli jest to punkt 9.
Proszę Państwa porządek sesji po zmianach przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
Złożenia ślubowania przez Burmistrza.
Wystąpienia gości zaproszonych.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.
8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta
Bogatynia.
9. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy i Miasta
Bogatynia, ustalenie zakresów ich działania i składów osobowych.
10. Zamknięcie obrad.
Przechodzimy do punktu 2
do pkt - u 2
Złożenia ślubowania przez Burmistrza
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym - Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje chwilą złożenia wobec Rady
Gminy ślubowania. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”
Proszę wszystkich radnych i obecnych na sali o powstanie.
Zwracam się do nowo wybranego Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza o złożenie
ślubowania.
Nowo wybrany Burmistrz Andrzej Grzmielewicz złożył ślubowanie słowami:
„Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców miasta i gminy „ŚLUBUJĘ TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”
Ślubowanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Stwierdzam, że z chwilą złożenia ślubowania przed
Radą Burmistrz Andrzej Grzmielewicz obejmuje urząd i rozpoczyna pełnienie swoich
obowiązków. W imieniu Rady oraz swoim własnym składam najserdeczniejsze serdeczne
życzenia.
Oddaję głos Burmistrzowi Andrzejowi Grzmielewiczowi.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz – Czcigodny Księże
Dziekanie, Panie Starosto, Panie Burmistrzu Zgorzelca, Panowie Prezesi Kopalni
i Elektrowni, Szanowni radni, Szanowni Państwo, obejmując urząd miasta i gminy Bogatynia
deklaruję, że wszystkie swoje działania prowadzić będę zgodnie z prawem. Dla mnie
dzisiejsza chwila wiąże się z jednej strony z wielkim wzruszeniem, ale z drugiej z poczuciem
olbrzymiej odpowiedzialności, jaka stanęła na mojej osobie. Chciałbym skorzystać z okazji
i podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy w okresie wyborczym wykazali się wielką
obywatelską postawą. Sytuacja, z którą mieliśmy miejsce w okresie wyborów pokazała, iż
w mieście i gminie mamy obywatelskie społeczeństwo. Dla nas zarówno Rady Gminy
i Miasta jaki i następującego Burmistrza jest to wyzwanie, jest to obowiązek i jest to
olbrzymia odpowiedzialność. Również korzystając z okazji chciałem podziękować tym
wszystkich osobom, które w czasie wyborczym były ze mną, wspierały mnie i swoim
działaniem dawały mi pewność, że jestem właściwą osobą do pełnienia tak zaszczytnej
funkcji. Zwracam się serdecznie do całej Rady, wszystkich radnych w nadziei, iż nasza
współpraca układać się będzie pomyślnie, że będziemy zmieniać Bogatynię, że będziemy
tworzyć takie prawo, które będzie służyć mieszkańcom, zaspakajać ich potrzeby, a przede
wszystkim będzie służyć rozwojowi naszego miasta i naszej gminy. Zwracam się również do
Panów Prezesów Kopalni i Elektrowni - deklaruję w tym miejscu daleko idącą współpracę,
deklaruję, iż zrobię wszystko, aby ta współpraca przynosiła nam wszystkim owocne i wielkie
efekty. Jako następujący Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia chcę powiedzieć, że fotel
Burmistrza nie traktuję jako miejsce wygodnego kilkuletniego odpoczynku. Jest to dla mnie
wielkie wyzwanie, a przede wszystkim jest to dla mnie wielka, wielka odpowiedzialność.
Odpowiedzialność za podejmowane decyzje, odpowiedzialność za tworzenie prawa,
odpowiedzialność także za wszystkie niewykorzystane szanse. Zwracam się również do
wszystkich Państwa i wszystkich mieszkańców o pomoc, wsparcie, wszelkie uwagi, a także
wiarę w moją osobę. Deklaruję, że zrobię wszystko, aby Państwa zaufania nie zawieść.
Dziękuję za uwagę.
Jeszcze korzystając z okazji chciałem złożyć wszystkim osobom, które w dniu dzisiejszym
obchodzą imieniny najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego dobrego i wszelkiej pomyślności.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Przechodzimy w tej chwili
do pkt - u 3
Wystąpienie gości zaproszonych
Chciałbym bardzo serdecznie przywitać gości zaproszonych na dzisiejszą sesję w osobach:
 Ksiądz Dziekan Maciej Wesołowski z Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Marii Panny w Bogatyni,
 Pan Piotr Woroniak, Starosta Zgorzelecki,
 Pan Rafał Gronicz, Burmistrz Miasta Zgorzelca,
 Pan Stanisław Żuk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny BOT KWB Turów S.A.
 Pan
Roman
Walkowiak,
Prezes
Zarządu,
Dyrektor
Generalny
BOT
Elektrowni Turów S.A.
Przy okazji tej prezentacji chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Prezesowi za
przesłane gratulacje i życzenia. Dziękuję bardzo.
 Pan Wojciech Ilnicki, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” BOT KWB Turów S.A.
Gości zaproszonych proszę w tej chwili o zabranie głosu. Proszę Ksiądz Dziekan.

Ksiądz Dziekan Maciej Wesołowski – Panie Burmistrzu, Dostojna Rado, Szanowni Goście,
w moich słowach gratulacji i życzeń opieram się na słowach, które zapisał Pan Burmistrz na
swojej stronie internetowej zaraz po wyborach. Oto jedno ze zdań - Niedziela 26 listopada
2006r. stała się jednym z najważniejszych dni w moim życiu. Rozumiem to i widzimy
wzruszenie i każdy z nas ma swoje ważne wydarzenia, które mocno zapadają w serce.
Dzisiejszy Dzień Imienin tym bardziej dodaje tej radości. Dalej Pan Andrzej Grzmielewicz
napisał – Praca, której się podjąłem stanie się dla mnie zaszczytną służbą dla mieszkańców
naszej Gminy. Ucieszyłem się bardzo z tego słowa - służba. Wiemy jak ważna to funkcja być
Burmistrzem, być Radnym, być Dziekanem, być Ministrem, Prezydentem, ale zawsze musi
temu słowu, tej funkcji towarzyszyć właśnie ta postawa. Oby udało się Panu na co dzień to
realizować. Dalsze słowa - Aby moje hasło Nowy Burmistrz Gmina z pasją nie stało się
frazesem. Wiemy, jakie to trudne. Czasami pada wiele słów w czasie przeróżnych form
przygotowania czy kampanii, ale ufamy, że to wszystko, o czym Pan mówił uda się
zrealizować, a przynajmniej w dużej mierze, bo życie nieraz wprowadza swoje poprawki.
Obiecuję, że przez kolejne cztery lata będę starał się sumiennie pracować dla wspólnego
dobra starając się być Burmistrzem wszystkich mieszkańców – ważne to, aby dostrzegać
każdego człowieka, aby być otwartym na wszystkich. I proszę o tym pamiętać. I ostatnie
zdanie, które wynotowałem – Dzisiaj jestem pewien, że mogę śmiało prosić Państwa o
wsparcie w mojej pracy, wskazówki i pomoc w codziennej drodze. Jako Ksiądz, jako Dziekan
obiecuję tak jak zawsze to czynię - modlitwę, duchowe wsparcie i gratulując życzę Bożego
Błogosławieństwa na każdy dzień dla dobra naszego miasta i gminy. Szczęść Boże.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Dziękujemy Księdzu Dziekanowi za te słowa
otuchy. Proszę o zabranie głosu Pana Piotra Woroniaka, Starostę Zgorzeleckiego.
Pan Piotr Woroniak - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie radni,
Szanowni goście - jest to dla mnie szczególna chwila, gdyż Wasz Burmistrz jest moim
serdecznym przyjacielem przede wszystkim i dlatego nie będę mówił mu, że gratuluję Panie
Burmistrzu - tylko powiem gratuluję Andrzeju. Wiem, że jesteś odpowiednią osobą na
odpowiednim miejscu, że Gmina będzie miała z Ciebie bardzo duży pożytek. Jesteś osobą,
która umie współpracować z ludźmi, a Twoja skromność jest nawet moim zdaniem Twoją
największą zaletą, ale trochę i wadą /tyle o wadach/. Mam nadzieję, że będziemy
współpracować owocnie dla dobra społeczności lokalnej. Chciałem podziękować jeszcze raz
za to, że nam tak razem dobrze się pracowało w czasie tych wyborów. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Dziękujemy Panu Staroście i poproszę o kilka
słów Burmistrza Miasta Zgorzelec Pana Rafała Gronicza.
Pan Rafał Gronicz – Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu swoim i mieszkańców
Zgorzelca chciałbym pogratulować Panu Andrzejowi Grzmielewiczowi objęcia tak
zaszczytnej funkcji. Przed chwilą usłyszeliśmy słowa przyrzeczenia. Mam nadzieję, że to
będzie credo działania Pana Burmistrza. Uczciwość i prawość to są najważniejsze cechy
w życiu każdego człowieka, jeszcze honor, ale myślę, że to są cechy, które Pana Andrzeja
charakteryzują i w tych najbliższych latach Bogatynia zmieni się bardzo. Myślę, że to będzie
miasto, do którego każdy będzie chciał przyjechać i które będzie stanowiło wizytówkę Polski.
I powiem, że my w Zgorzelcu będziemy robili wszystko, żeby dorównać Bogatyni, a nawet ją
przewyższyć. Będziemy rywalizować, ale w sensie jak najbardziej pozytywnym. Myślę, że
nasza współpraca będzie się świetnie układała, bo znam Pana Andrzeja i mogę powiedzieć, że
to jest wspaniały człowiek i pogratulować wszystkim bogatynianom wyboru takiego
Burmistrza. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję.

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Dziękujemy Panu Burmistrzowi i poproszę o kilka
słów Pana Stanisława Żuka, Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego BOT KWB Turów S.A.
Pan Stanisław Żuk - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni
Państwo, rok 89 - przemiany społeczno - gospodarcze w różnych obszarach działalności,
dziedzin funkcjonowania naszego państwa dotyczyły różnych decyzji bardzo ważnych dla
przyszłości naszego kraju Były to przemiany strukturalne w przemyśle, w działalności
budżetowej, ale jedną z większych przemian i zmian była samorządność gminna. Jest to
decyzja w tamtych czasach jedna z najważniejszych, która po 16 latach transformacji w mojej
ocenie sprawdziła się najbardziej. Bo to przecież tworzone budżety tutaj na miejscu - gminne
już od 98 powiatowe i samorządu województwa pokazały, że to właśnie tutaj na miejscu
ludzie potrafią najbardziej optymalnie i skutecznie zarządzać posiadanymi środkami
finansowymi. Przede wszystkim Bogatynia ma dobrze i źle, bo jest Gminą stosunkowo
bogatą, a Gmina bogata i Gmina biedna jadą na podobnym wózku. Bo jakie decyzje nie były
podejmowane są często ocenianie przez mieszkańców jako niekoniecznie trafne. Bo każdy
uważa, że w danym miejscu, w danej działalności to akurat pieniądz powinien być dotowany
w tamtą stronę. Korzystając z tej okazji, że tutaj jestem w imieniu Pana Przewodniczącego
„Solidarności”, / ponieważ mnie do tego upoważnił/ chciałbym wszystkim Państwu radnym
złożyć i Panu przede wszystkim Burmistrzowi serdeczne gratulacje z okazji wyboru na takie
zaszczytne funkcje, jakim jest mandat radnego, a dla Pana Andrzeja Grzmielewicza funkcja
Burmistrza, czyli „głowy gminy” to jest najważniejsze chyba wydarzenie w wielu
przypadkach dla ludzi, którzy decydują się na udział w wyborach samorządowych Wiem, że
jest Pan człowiekiem odpowiedzialnym, ale na pewno potrzeba będzie Panu wiele takich
cech, które dla samorządowca są niezbędne. Przede wszystkim wytrwałość, odporność. Na
tyle co Pana poznałem jestem przekonany, że Pan te cechy posiada. Zarządzanie budżetem,
wrażliwość na sprawy społeczne mieszkańców to jest jedna z ważniejszych spraw, która
będzie przed Panem. Gmina Bogatynia jest Gminą szczególną w zakresie położenia, w
zakresie tego, że na jej terenie funkcjonują dwa duże przedsiębiorstwa. Tutaj przy okazji liczę
na dobrą partnerską współpracę dlatego, że najgorszą rzeczą może się wydarzyć w takiej
współpracy to jeżeli szef firmy i szef gminy zaczynają patrzeć przez ambicje swoje osobiste,
a nie przez sprawy, które ich wspólnie wiążą chociażby podatki i wiele innych spraw. To są
bardzo ważne rzeczy i dlatego te gratulacje i ta wiara w to Panie Burmistrzu, że Panu się uda.
Z mojej strony jest pełne przekonanie, że tak będzie. Cóż Wam życzyć? Życzę Wam przede
wszystkim samych trafnych decyzji. Panu również zadowolenia przede wszystkim z pełnionej
funkcji, ale też poczucia w sposób ciągły odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Nie
mam dla Was prezentu żadnego, ponieważ uważam, że dopiero wtedy to powinno nastąpić
jak Burmistrz jest zaprzysiężony i tak się stało dzisiaj, ale prezent mam dla Pana
Przewodniczącego i Pana Burmistrza – zaproszenie na jutrzejszą akademię z okazji Dnia
Górnika. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Proszę o zabranie głosu Pana Romana Walkowiaka
Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego BOT Elektrowni Turów S.A.
Pan Roman Walkowiak – Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, przede wszystkim to
gratulacje. Gratulacje bo to mandat zaufania społeczny i to duży mandat zobowiązanie i wiem
jak taki mandat trudno zdobyć. Jeszcze raz gratuluję w imieniu swoim, Zarządu i te słowa
wypowiedziane przez Pana Burmistrza to zabrzmiały przede wszystkim szczerze, od serca i
mam nadzieję, że miasto i gmina Bogatynia to ważny podmiot gospodarczy w powiecie.
Cieszy bardzo, że i Burmistrz i Starosta i Burmistrz Miasta Zgorzelec są obecni tutaj tylko
silna Gmina Bogatynia i Miasto to silny podmiot i odwrotnie. Cieszy, że te deklaracje dzisiaj

na pewno nie będą deklaracjami pustymi, ale zamienią się w rzeczywistą działalność
gospodarczą. Ja ze swej strony i Zarządu deklaruję, że mamy wspólne interesy. Jak Pan
Prezes już zaznaczył i Elektrownia i Kopalnia są to firmy, które są związane na stałe
nierozłącznie z tą Gminą. To nie tylko podatki ale to przede wszystkim znakomita szansa,
szansa dla niektórych z Państwa jest to wiedza oczywista. Rok 2007-13 to duże środki też i
dla tego powiatu, dla tej gminy. Możemy je pozyskać tylko łącznie budując przede wszystkim
przy stole budując mądre biznes plany po to, żeby ten podmiot gospodarczy jakim jest BOT
mógł tez uczestniczyć w rozwoju tego powiatu i tej Gminy. Jest to też nasz wspólny interes.
Energetyka i Górnictwo stoją przed takim etapem dużej restrukturyzacji i mam nadzieję że
dobrze wkomponujemy się właśnie razem przy wspólnej działalności i żeby osiągnąć co
najważniejsze przede wszystkim – rozwój i zagwarantować wiele, wiele miejsc pracy. Tego
życzę wszystkim bo chyba to co jest najważniejsze. Myślę że tutaj nie po to używać
mentorstwa i pouczania, ale znakomite zawsze deklaracje na początku to wspaniała rzecz. Nie
mniej jednak życie to weryfikuje a przede wszystkim weryfikuje to społeczność, która jest
najlepszym chyba sędziom wszystkich ocen. Mam nadzieję, że w tych 4 lat kadencji Państwa
nie będziemy mogli sięgnąć do takich mądrości, które często brzmią – bądźcie ostrożni we
swej władzy. Władza rzeczywiście kusi, ale trzeba pamiętać, że ta władza nie zawsze czyni
dobrze. Czasem tylko własne korzyści. Wiemy też, że władza jest tylko taką kokieteryjną
kochanką, która kocha tylko wtedy, kiedy są sukcesy i kiedy jest pomyślność. Kiedy są trudne
chwile zostajemy sami i ta władza przeszkadza, a nie pomaga. Myślę, że w tych słowach jest
wiele mądrości – mówię nie po to, aby mentorstwa używać tylko żeby po 4 latach można z
tych słów wyciągnąć wnioski tylko korzystne i pogratulować sobie, że to był wybór słuszny, a
cele któreśmy deklarowali dzisiaj, w kampaniach wyborczych rzeczywiście żeby został
osiągnięty. Jeszcze raz gratuluję, wszystkiego dobrego a prezent to taki atlas mapa na którym
jest szczególny charakter wszystkich dróg – wszystkie drogi prowadzą do Bogatyni.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Dziękujemy Panu Prezesowi BOT Elektrowni
Turów S.A i proszę o zabranie głosu Pana Wojciecha Ilnickiego, Przewodniczącego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” BOT KWB Turów S.A.
Pan Wojciech Ilnicki - Szanowni radni, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni
Państwo dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu chociaż tutaj przed chwilą Prezes w
moim imieniu już składał gratulacje. Ja chciałbym powiedzieć krótko - gratuluję wszystkim
Państwu wyboru i podobnie jak ja uważam, że jesteśmy wybrani tylko i wyłącznie w jednym
celu – służeniu społeczeństwu i tego Wam i również sobie i wszystkim obecnym tutaj życzę.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Dziękuję bardzo i ogłaszam 15-sto minutową
przerwę.
PO PRZERWIE
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad
tj.
do pkt - u 4
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Zwracam się do radnych z pytaniem - czy są
uwagi, wnioski do przedłożonego projektu uchwały? Proszę radny Stanisław Goszczycki

Radny Stanisław Goszczycki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, byliśmy dzisiaj rano
świadkami ślubowania Burmistrza i padło z tej mównicy wiele ważnych i istotnych słów.
Między innymi dla działania naszej Rady i dla Burmistrza – to wiąże się z przyszłością
naszej Gminy i Miasta. Padały też i takie słowa, które mówiły o odpowiedzialności za
podejmowane decyzje. Uważam, że czując się odpowiedzialny za to co mamy głosować ze
względu na fakt, iż między innymi nie jest spełniony pewien warunek Statutu, który mówi, że
Rada otrzymuje na 14 dni przed głosowaniem projekty uchwał, ze względu na to że nie
mieliśmy czasu na dokładne rozpoznanie zagadnienia, ze względu na to, że w zasadzie
dopiero rzeczywiście zaczynamy działać i nie mamy pełnego obrazu finansów naszej Gminy
uważam, że głosowanie dzisiaj jak gdyby za poparciem tych uchwał byłoby mało
odpowiedzialne. Zdaję sobie sprawę, że nieprzegłosowanie tych projektów uchwał powoduje
pewien skutek finansowy dla budżet. Natomiast na pewno jest to dopiero pewien etap. Przed
nami prace związane z ustaleniem całego budżetu i myślę, że po powołaniu już odpowiednich
komisji i po pracach w tych komisjach zdołamy sobie wypracować między innymi pewne i
systemy i pomysły, które spowodują że te dzisiejsze ewentualne straty budżetowe zostaną
zminimalizowane poprzez znalezienie czy oszczędności czy też być może jakiegoś innego
strumienia finansów, który wpływałby na wysokość naszego budżetu. W związku z
powyższym uważam, że powinniśmy dzisiaj nie głosować pozytywnie za przyjęciem tych
projektów uchwał. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Dziękuję Panu radnemu. Proszę radny Okorski.
Radny Tadeusz Okorski – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni goście, ja
chciałbym się króciutko wypowiedzieć na temat proponowanych stawek podatkowych.
Wszystkie są propozycje zwiększenia tychże stawek co prawda o minimalne kwoty – grosze
wręcz, ale ten odbiór społeczny, ten oddźwięk społeczny byłby bardzo negatywny. Tutaj mój
przedmówca powiedział o stratach budżetowych. Ja to widzę inaczej. Po prostu będą mniejsze
wpływy – o ile? – o niecałe 600 tys zł. przy budżecie 107 milionów, przy proponowanym
deficycie 40-stu paru milionów to cóż to jest te pół miliona? Mieliśmy bardzo mało czasu i
popieram mojego przedmówcę. Ja osobiście będę głosował przeciwko tymże stawkom
podatkowym czyli podniesienie podatków i po prostu apeluję do wszystkich radnych, aby
podobnie postąpili. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Dziękuję Panu radnemu, czy ktoś jeszcze w tej
sprawie ma pytanie? Proszę radna Piwowarska.
Radna Krystyna Dudziak – Piwowarska - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja jednak
prosiłabym aby Pani Skarbnik zechciała nam przedstawić. Jeżeli te groszowe sprawy według
radnego Okorskiego nie będą miały większego znaczenia i w opinii publicznej nie do końca
poprawnie odebrani. To jednak chciałabym żebyśmy znali dokładnie co niesie za sobą
nieprzyjęcie tych uchwał, czy można to terminowo jeszcze odwlec i po przeanalizowaniu na
komisji jeszcze raz wrócić do tego punktu. Bardzo proszę.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Dziękuję radnej Piwowarskiej, ja tylko chciałem
Państwu nadmienić, iż wczoraj było spotkanie za Panią Skarbnik i z Panem naczelnikiem
wydziału podatkowego. Jeśli ktoś z Państwa nie dotarł no to trudno bo takie spotkanie było
zorganizowane, radni zadali część pytań, ale jest z nami Pani Skarbnik i bardzo proszę o
zabranie głosu.

Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni,
wczoraj na spotkaniu o którym Pan Przewodniczący wspomniał omawialiśmy kwestie
podatków i na tym spotkaniu zwróciłam Państwu uwagę, że Państwo podejmujecie decyzję w
sprawie jednej ważnej części budżetu Gminy – stronie dochodów. Te dochody z tytułu
podatków i opłat lokalnych w budżecie Gminy stanowią 62 miliony to jest 62% całego
budżetu – to są dochody z tytułu podatków i opłat. W tym tylko dochody z tytułu podatków
jakie otrzymujemy od dwóch naszych najważniejszych przedsiębiorców – Kopalni i
Elektrowni Turów to kwota 43 miliony. Skutki finansowe przedstawione Państwu też w
informacji, którą przekazaliśmy wczoraj to kwota – skutki nieprzyjęcia tych propozycji, które
Państwo macie to kwota 558 tys zł. To są skutki bezpośrednie. Zwracałam też Państwu uwagę
na to, że Gmina Bogatynia należąca do najbogatszych Gmin w kraju płaci tzw. daninę
publiczną na rzecz budżetu państwa tzw. janosikowe. To wydatek rzędu ponad 10 ml zł
rocznie. Zwracałam też Państwu uwagę na to, że ten podatek płacimy od dochodów, które
Gmina mogła uzyskać, czyli również w takiej sytuacji, jeżeli Gmina rezygnuje z dochodów
nie ustalając maksymalnych stawek podatkowych. I ten skutek w przypadku tych 600 tys zł
dochodów jakie Gmina nie uzyska to jest ponad 82 tys zł i to musimy zapłacić. Więc z jednej
strony nie osiągamy dochodów w wysokości 600 tys zł, z drugiej strony w budżecie musimy
ograniczyć wydatki o 600 tys zł i jeszcze dodatkowo zwiększają się wydatki z tytułu
janosikowego o 82 tys zł. Państwo prosiliście też wczoraj na spotkaniu o podanie skutków
umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty – tą informację mamy i podamy Państwu po sesji. Czy
można jeszcze przesunąć czas i przedłużyć czas debaty? Niestety tutaj już ograniczenia
prawne wpływają na to, że debaty w sprawie podatków musza się odbywać w określonym
czasie. Uchwały opiniowane są przez Regionalną Izbę Obrachunkową, następnie publikowane
w Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda wyznaczył nam termin
przekazania tych uchwał właśnie do 30 listopada. Czyli dzisiaj jest jakby ten ostateczny
termin podjęcia tych uchwał przez Wysoką Radę i ewentualnego przekazania.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy są jeszcze pytania. Proszę radny Nosal.
Radny Piotr Nosal – Czyli reasumując nieuchwalenie tych nowych stawek podatkowych,
czyli dochody z tytułu podatków tak jak Pani zauważyła będą się kształtowały na poziomie
2006 roku.
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka – Tak jest z tytułu podatków.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Dziękujemy zatem Pani Skarbnik. Jeżeli nie ma
zgłoszeń radnych to projekt poddaje pod głosowanie.
- Kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
- nie widzę głosów „za”,
- Kto jest „przeciw” - głosowało 20 radnych,
- Kto się „wstrzymał” - 0 głosów.
Stwierdzam, że uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości w wyniku głosowania /głosów „za” - 0 , głosów „przeciw” – 20, głosów
„wstrzymujących” - 0/ nie została podjęta.
Przedłożony projekt uchwały stanowi załącznik nr …. do protokołu sesji.
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad tj. do punktu 5
do pkt - u 5
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Zwracam się do radnych z pytaniem czy są uwagi,
wnioski do przedłożonego projektu uchwały. Nie widzę zgłoszeń radnych.
Projekt uchwały poddaję pod głosowanie
- Kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
– 0 głosów,
- Kto jest „przeciw”
– 20 głosów,
- Kto się „wstrzymał”
– 0 głosów.
Stwierdzam, że uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w wyniku głosowania /głosów „za” – 0, głosów „przeciw” – 20, głosów
„wstrzymujących” – 0/ nie została podjęta.
Przedłożony projekt uchwały stanowi załącznik nr …. do protokołu sesji.
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad tj. do punktu 6
do pkt - u 6
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Zwracam się do radnych z pytaniem czy są uwagi,
wnioski do przedłożonego projektu uchwały. Proszę radny Nosal.
Radny Piotr Nosal – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym tylko króciutko
nadmienić abyśmy wzięli pod uwagę sytuacje rolników w tym roku. Wszyscy wiemy jakie
było lato. Dlatego tutaj apeluję /sam nie jestem rolnikiem/ o przyjęcie tej zmiany obniżenia
ceny skupu żyta do określenia podatku rolnego. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Dziękuję Panu radnemu, czy ktoś jeszcze chce
zabrać głos w tej sprawie? Proszę radny Morawski.
Radny Ryszard Morawski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Drodzy Państwo jeśli
chodzi o tą ciężką sytuację w tym roku w rolnictwie – sam jestem rolnikiem i była to
katastrofalna sytuacja dlatego, że wszystko wyschło i wnioskuje o nawet o ile jest to możliwe
o 30 zł brać pod uwagę ten przelicznik bo rolnictwo nasze lokalne gminne jest w bardzo
ciężkiej sytuacji i finansowe jeśli chodzi o umorzenia III i IV rata, poprzedni Burmistrz też
umarzał i ja apeluję Panie Burmistrzu o rozsądne podejście do mojego wniosku, do mojej
propozycji, albo prośby. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Może w tej kwestii wypowie się Pani Skarbnik.
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka – Wysoka Rado po konsultacji z radcą prawnym
stwierdziliśmy, że jeżeli Rada nie podejmie tej uchwały czyli zagłosuje przeciwko
obowiązuje stara uchwała z poprzedniego roku. Ta stawka wynosi 27 złotych, a stawka
proponowana 35 zł.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy ktoś z radnych ma chęć zabrania głosu? Czy
Państwo radni dokładnie wysłuchali Pani Skarbnik? Proszę radny Woeltz.
Radny Piotr Woeltz – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, radny Morawski tu zgłosił
żeby ta kwota wynosiła (…).

Radny Ryszard Morawski – Panie Przewodniczący, ja się przejęzyczyłem.
Radny Piotr Woeltz – Ja jestem za tym, aby podtrzymać podatek ubiegłoroczny, czyli 27
złotych. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Dziękuję radnemu Woeltzowi. Czy ktoś jeszcze
chce zabrać głos? Nie widzę.
W takim razie jeśli nie ma zgłoszeń radnych to projekt uchwały poddaję pod głosowanie
- Kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego – 0 głosów,
- Kto jest „przeciw” – (…)
Ja może przerwę jeszcze na chwilę to głosowanie, bo to są bardzo ważne i istotne sprawy.
Może na chwileczkę jeszcze wrócimy, może poprosimy jeszcze raz Panią Skarbnik aby
wytłumaczyła nam, powiedziała jeszcze raz jaki ma być skutek jeśli odrzucimy? Ale myślę że
jeśli odrzucamy tą uchwałę, którą tutaj czytamy to zostaje uchwała zeszłoroczna czyli 27
złotych.
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka – Tak.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Myślę, że wszystko jest wyjaśnione. W takim razie
wracamy do porządku i głosujemy jeszcze raz projekt uchwały poddaję pod głosowanie:\
- Kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego
– 0 głosów,
- Kto jest „przeciw” – 20 głosów,
- Kto się „wstrzymał” – 0 głosów.
Stwierdzam, że uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego w wyniku głosowania /głosów „za” – 0, głosów „przeciw” – 0, głosów
„wstrzymujących” – 0 nie została podjęta.
Przedłożony projekt uchwały stanowi załącznik nr …. do protokołu sesji.
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad tj. do punktu 7
do pkt – u 7
Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Zwracam się do radnych z pytaniem czy są uwagi,
wnioski do przedłożonego projektu uchwały. Nie widzę.
Jeżeli nie ma zgłoszeń radnych to projekt uchwały poddaję pod głosowanie:
- Kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie podatku od posiadania psów - głosowało 16
radnych,
- Kto jest „przeciw” – 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał” – 4 głosy.
Stwierdzam, że Rada Gminy i Miasta w Bogatyni podjęła Uchwałę Nr II/5/06 w sprawie
podatku od posiadania psów /wynik głosowania /głosów „za” – 16, głosów „przeciw” – 0,
głosów „wstrzymujących” – 4/
Przedłożony projekt uchwały stanowi załącznik nr …. do protokołu sesji.
Uchwała stanowi załącznik nr …. do protokołu sesji.
Ogłaszam 10 minut przerwy.
PO PRZERWIE

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad
tj. do punktu 8.
do pkt - u 8
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Zgodnie z art. 18 a ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym - Rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
Statut Gminy i Miasta Bogatynia w rozdziale 6 § 61 ust. 2 określa, iż Komisja Rewizyjna
składa się z co najmniej 7 członków.
Zgodnie z art. 18 a ust. 2 ww. ustawy – W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów.
I tu taka uwaga, że w tej chwili, na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego klubu radnych. Więc
zgłoszenia będą po prostu padały z sali. To są wszystko głosowania jawne, więc nie musimy
w tej chwili wg nowych przepisów powoływać Komisji Skrutacyjnej. Czy Państwo radni
wyrażają zgodę, czy uważają, że potrzebna jest Komisja Skrutacyjna?
- Kto z Państwa radnych jest „za” powołaniem Komisji Skrutacyjnej? – 0 głosów,
- Kto jest „przeciw” – 20 głosów,
- Kto się „wstrzymał” – 0 głosów.
Przeszło jednogłośnie/ przeciw/
W tej chwili przystępujemy do zgłaszania kandydatów.
Zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym - uchwały rady gminy zapadają zwykłą
większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu
jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Tak więc wybór kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej nastąpi w głosowaniu jawnym i
proponuję, aby każdą zgłoszoną kandydaturę głosować osobno.
Proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Radny Andrzej Walczak - Zgłaszam kandydaturę Piotra Nosala.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy radny Nosal wyraża zgodę?
Radny Piotr Nosal – Wyrażam zgodę.
Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Niczyporuk – Zgłaszam kandydaturę radnego
Stanisława Goszczyckiego.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy radny Goszczycki wyraża zgodę?
Radny Stanisław Goszczycki – Tak, wyrażam zgodę.
Radny Krzysztof Gnacy – Zgłaszam kandydaturę radnego Ryszarda Morawskiego.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy radny Morawski wyraża zgodę?
Radny Ryszard Morawski – Wyrażam zgodę.
Radny Piotr Nosal – Zgłaszam kandydaturę radnego Patryka Stefaniaka.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy radny Stefaniak wyraża zgodę?
Radny Patryk Stefaniak – Wyrażam zgodę.
Radny Jacek Kuciński – Zgłaszam kandydaturę Jerzego Wojciechowskiego.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy radny Wojciechowski wyraża zgodę?
Radny Jerzy Wojciechowski – Tak, wyrażam zgodę.
Radna Bogumiła Witkowska – Zgłaszam kandydaturę Krzysztofa Gnacego.

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy radny Gnacy wyraża zgodę?
Radny Krzysztof Gnacy – Tak, wyrażam zgodę.
Radny Tadeusz Okorski – Zgłaszam kandydaturę Andrzeja Walczaka.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy radny Walczak wyraża zgodę?
Radny Andrzej Walczak – Tak, wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Proszę radny Woeltz.
Radny Piotr Woeltz – Panie Przewodniczący w związku z tym, że jest 7 kandydatów
proponuję, aby zamknąć listę.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Czy radni są za wnioskiem radnego Woeltza o
zamknięciu listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej? Proszę o głosowanie:
- Kto jest „za” - głosowało - 20 radnych,
- Kto jest „przeciw”
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”
- 0 głosów.
Stwierdzam, że wniosek przeszedł jednogłośnie.
W tym momencie przystępujemy do głosowania kandydatów, którzy zostali zgłoszeni. Tak
jak już było wspomniane każdy kandydat będzie głosowany osobno.
Pierwsza propozycja radny Piotr Nosal.
- Kto jest „za” tą propozycją?
- głosowało 20 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”?
- 0 głosów.
Stwierdzam, że kandydatura przeszła jednogłośnie.
Następną kandydaturą był radny Stanisław Goszczycki.
- Kto jest „za” kandydaturą Stanisława Goszczyckiego? - głosowało 20 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”?
- 0 głosów.
Stwierdzam, że kandydatura przeszła jednogłośnie.
Następnym kandydatem był radny Ryszard Morawski.
- Kto jest „za” kandydaturą Ryszarda Morawskiego?
- głosowało 19 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się wstrzymał?
- 1 głos.
Stwierdzam, że kandydatura przeszła większością głosów „za”.
Następną kandydaturą był radny Patryk Stefaniak.
- Kto jest „za” kandydaturą Patryka Stefaniaka?
- głosowało 19 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się wstrzymał?
- 1 głos.
Stwierdzam, że kandydatura przeszła większością głosów „za”.
Następną kandydaturą był radny Jerzy Wojciechowski.
- Kto jest „za” kandydaturą Jerzego Wojciechowskiego? - głosowało 19 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”?
- 1 głos.
Stwierdzam, że kandydatura przeszła większością głosów „za”.
Następną kandydaturą jest radny Krzysztof Gnacy.

- Kto jest „za” kandydaturą Krzysztofa Gnacego? - głosowało 19 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”?
- 1 głos.
Stwierdzam, że kandydatura przeszła większością głosów „za”.
I następną kandydaturą jest radny Andrzej Walczak.
- Kto jest „za” kandydaturą Andrzeja Walczaka? - głosowało 19 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”?
- 1 głos.
Stwierdzam, że kandydatura przeszła większością głosów „za”.
Stwierdzam, że w wyniku głosowania Rada Gminy i Miasta Bogatynia do składu Komisji
Rewizyjnej powołała:
1. Piotra Nosala
2. Stanisława Goszczyckiego
3. Ryszarda Morawskiego
4. Partyka Stefaniaka
5. Jerzego Wojciechowskiego
6. Krzysztofa Gnacego
7. Andrzeja Walczaka
W chwili obecnej poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
- Kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i
Miasta Bogatynia?
- głosowało 20 radnych,
- Kto jest „przeciw”?
- 0 głosów,
- Kto się „wstrzymał”?
- 0 głosów.
Stwierdzam, że Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /20 za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących/ podjęła Uchwałę Nr II/5/06 w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr … do protokołu sesji.
Uchwała stanowi załącznik nr ..
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad tj.
do pkt - u 9
Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia,
ustalenie zakresów ich działania i składów osobowych
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - Zgodnie z art. 18 a ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym – Rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do
określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Zapis o podobnym
brzmieniu zawarty jest w § 54 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia.
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy i Miasta
Bogatynia, ustalenia zakresów ich działania i tak proponuje się powołać 5 komisji stałych:
1. Komisja ds. Oświaty, Sportu i Rekreacji
2. Komisja ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych
3. Komisja ds. Obywatelskich i Praworządności
4. Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
5. Komisja ds. Budżetu

W § 1 ust. 1 projektu proponuje się zapis, iż radny może być członkiem, co najwyżej 2
stałych komisji Rady. Obowiązująca uchwała Rady Gminy i Miasta Bogatyni określa, iż skład
liczbowy komisji wynosi do 5 radnych.
Zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym uchwały rady gminy zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu
jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Tak więc wybór kandydatów do składu komisji nastąpi w głosowaniu jawnym i proponuję,
aby każdą zgłoszoną kandydaturę do poszczególnej komisji głosować osobno.
Czy w sprawie tego projektu ktoś zabierze głos? Proszę radna Witkowska.
Radna Bogusława Witkowska – Chciałabym zgłosić wniosek formalny i poprosić Radę o
przełożenie rozpatrywania i podejmowania tej uchwały na najbliższej sesji Rady, ponieważ
chcielibyśmy jeszcze wnieść poprawki do uchwały, która była podjęta przez poprzednią Radę.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Padł wniosek formalny radnej Witkowskiej.
Jeszcze radny Wojciechowski. Proszę bardzo.
Radny Jerzy Wojciechowski – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu,
chciałbym zanim przystąpimy do stałych komisji zwrócić uwagę na pewna drobna
niezgodność proponowanego projektu uchwały, który w punkcie 2 § 1 stanowi, że radny
może być członkiem co najwyżej dwóch stałych komisji Rady. Natomiast Statut Gminy i
Miasta stanowi wyraźnie w § 76, że 3 komisji. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin – Dziękuję radnemu, ale padł wniosek formalny o
przełożenie tych projektów uchwał z dzisiejszej sesji.
Kto jest „za” wnioskiem radnej Witkowskiej? – głosowało 20 radnych,
Kto jest „przeciw”? - 0 głosów,
Kto się „wstrzymał”? - 0 głosów.
Stwierdzam, że wniosek przeszedł bezwzględną większością głosów.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu sesji.
Przechodzimy do ostatniego punktu porządku obrad.
do pkt –u 10
Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin - W wyniku wyczerpania porządku dzisiejszych
obrad zamykam sesję rady gminy i miasta i dziękuję wszystkim za przybycie.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Andrzej Litwin
Protokołowała:
Elżbieta Gołaczyńska
Insp. Biura Rady Gminy
Bogatynia 19.12.2006r.

