
Protokół nr LIX/10 
/stenogram zapisu cyfrowego/ 

 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 11 stycznia 2010 roku 

 
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. 
Nieobecni radni – Niczyporuk ElŜbieta. 
 
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 1515 do 1615 . 
 
W sesji uczestniczyli:  

� Andrzej Grzmielewicz  - Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni 
� Jerzy Stachyra   - Zastępca Burmistrza,  
� Daniel Fryc   - Sekretarz Gminy, 
� Bogumiła Wysocka  - Skarbnik Gminy                      

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

do punktu 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dzień dobry Państwu. Witam na sesji Rady Gminy                
i Miasta Bogatynia, zwołanej w trybie nadzwyczajnym na wniosek Pana Burmistrza Andrzeja 
Grzmielewicza. Wniosek wpłynął 5 stycznia 2010 roku, wniosek zawiera proponowany 
porządek obrad z jednym punktem - podjęcia uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do 
zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Państwo macie ten porządek przed sobą - czy jakieś 
uwagi? Nie widzę.  
A ja nie wypowiedziałem formuły - Otwieram sesję Rady Gminy Bogatynia, stwierdzam 
quorum, na sali jest właśnie w tym momencie 20 radnych. W związku z tym, Ŝe nie ma uwag do 
porządku obrad to oddaję głos Pani Skarbnik.   
Pismo – wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia BB.0065-1/4/10 z 05.01.2010 r. stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu sesji. 
 
Porządek sesji zwołanej na 11 stycznia 20101 r. SBR.0065-1/13/10 z 06.01.2010 r. stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu sesji. 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu 

krótkoterminowego (projekt nr 451/09). 
3. Zamknięcie obrad. 
 

do punktu 2 
Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu 

krótkoterminowego.  
Projekt uchwały nr 451/09 stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji. 
 
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 
Państwo - występujemy ponownie do Państwa z wnioskiem o wyraŜenie zgody o udzielenie 
upowaŜnienia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Jest to kredyt obrotowy, który jest  
wykorzystywany tylko w przypadku kiedy na rachunku Gminy nie ma własnych środków                      



i spłacany jest z najbliŜszych wpływów. Ten kredyt powinien być spłacony do końca grudnia 
bieŜącego roku. Kredyt obrotowy zaciąga się w kaŜdej Gminie, zaciągamy go corocznie, 
wcześniej Państwo nie mieliście takich uwag. Zaciągamy go po to, Ŝeby zachować płynność, 
Ŝeby bez zakłóceń realizować wszystkie wydatki, bez tego regulowanie zobowiązań będzie 
moŜliwe tylko do wysokości środków na rachunku Gminy. Zaciągnięcie tego kredytu wiąŜe się   
z gospodarnością, bowiem oprocentowanie tego kredytu to jest w stosunku rocznym 3,54, 
podczas gdy w przypadku braku wystarczającej wysokości dochodów odsetki z tytułu 
nieuregulowania zobowiązań w terminie wahają się w granicach 10–11%, a zatem są trzy razy 
wyŜsze niŜ oprocentowanie tego kredytu. Prowizje jaką płacimy jednorazowo od zaciągniętego 
kredytu to jest 0,5% wysokości kredytu. A zatem bardziej gospodarne jest zaciągnięcie kredytu 
niŜ płacenie odsetek karnych. My proszę Państwa mamy budŜet na 2010 rok właściwie 
zrównowaŜony: 122 mln dochodów i 122 mln wydatków, a zatem gdyby dochody wpływały co 
miesiąc w wysokości 1/12  i wydatki teŜ tak były realizowane, nie występowała by wtedy 
konieczność zaciągania tego kredytu. Mamy dochody, które wpływają do Gminy cztery razy            
w roku i to dotyczy opłaty eksploatacyjnej, która w budŜecie na bieŜący rok stanowi kwotę 11 
mln. RównieŜ dochody ze sprzedaŜy mienia, które szacowane są na kwotę 8 mln zł teŜ nie 
wpłyną w styczniu od razu, czy nie będą teŜ systematycznie wpływały co miesiąc. To samo 
dotyczy dotacji na zadania inwestycyjne - one wpływają te środki po zakończeniu i rozliczeniu 
zadania, to jest kwota teŜ 2,5 mln złotych. W budŜecie na ten rok mamy równieŜ załoŜoną 
dotację na modernizację mieszkań w Sieniawce - kwota ponad 1 mln, Łącznie daje to 23 mln 
rocznie, czyli miesięcznie brakuje juŜ, poniewaŜ nie są to systematycznie dochody na styczeń           
2 mln złotych. To samo proszę Państwa dotyczy wydatków. Wydatki teŜ są tak realizowane, Ŝe 
niektóre są realizowane raz w roku jak trzynastka - jest to kwota 3 mln. złotych. Trzynastkę 
płacimy do końca marca - taki jest termin ustawowy, ale proszę Państwa przyzwyczailiśmy 
nasze jednostki Ŝe tą trzynastkę wypłacamy jeszcze przed feriami dla nauczycieli. Wypłacając 
dla nauczycieli musimy wypłacić teŜ trzynastkę wszystkim innym pozostałym jednostkom,                     
a zatem juŜ jest to kwota 3 mln. złotych. Janosikowe, które musimy odprowadzić 15 kaŜdego 
miesiąca - 900 tys. złotych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 mln 700 zł 
rocznie. Wydatkujemy te środki dwa razy w roku 75% do końca maja i pozostałe do końca 
września. Dotacje na sport, na zabytki płacone są jednorazowo. Po zatwierdzeniu harmonogramu 
wszystkie klubu występują jednocześnie o przyznanie środków na cały rok. Wpłata nadwyŜki                
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska teŜ jednorazowo do końca sierpnia. A poza tym 
proszę Państwa mamy inwestycje na 13 mln. w budŜecie na razie bo autopoprawka pokaŜe, Ŝe 
będziemy zwiększać środki równieŜ na zadania inwestycyjne. Państwo doskonale wiecie, Ŝe 
wpływa faktura za obwodnicę 1,5 mln czy za inne inwestycje i trzeba je zapłacić. A zatem to 
wszystko powoduje, Ŝe mogą w ciągu roku wystąpić zachwiania tej płynności niezawinione 
wcale przez Burmistrza czy przeze mnie i po to, Ŝeby moŜna było płynnie regulować te 
wszystkie zobowiązania, nie naraŜać Gminy na odsetki karne jak równieŜ Burmistrza czy mnie 
na naruszenie dyscypliny za zapłatę tych odsetek prosimy Państwa o wyraŜenie zgody na 
zaciągnięcie tego kredytu. Ten kredyt to prawo, to nieznaczny Ŝe kaŜdego dnia wykorzystujemy 
6 mln, wykorzystujemy wtedy kiedy brakuje i spłacamy z najbliŜszych wpływów. RównieŜ 
zaciągnięcie kredytu w ciągu roku jest bardzo uciąŜliwe dla Burmistrza, dla Skarbnika. Musimy 
prosić Państwa o zgodę, zwoływać sesję, musimy ogłaszać postępowanie przetargowe. Akurat 
otrzymujemy wtedy droŜszy kredyt bo banki mają świadomość tego Ŝe Gmina jest w trudnej 
sytuacji finansowej i moŜna wtedy wyciągnąć i większą prowizję i ustalić wyŜsze 
oprocentowanie tego kredytu. A poza tym mamy niewiele czasu, czasami otrzymujemy fakturę     
z terminem płatności 3 dni, a uruchomienie kredytu trwa przynajmniej procedura 2 tygodnie.                
W ubiegłym roku korzystaliśmy bardzo często z tego kredytu i było to związane głównie                        
z wydatkami inwestycyjnymi. 40 mln wydatków spowodowało to, Ŝe niebyło miesiąca byśmy 
nie korzystali z kredytu obrotowego, a Państwo pamiętacie Ŝe w czerwcu prosiliśmy Państwa                    
o dodatkowe 2 mln, bowiem tak skumulowały się płatności, Ŝe brakowało środków na 
wynagrodzenia. Zapłaciliśmy odsetek od tych kredytów obrotowych - 72 tys złoty. W tym roku 



poniewaŜ tych zadań inwestycyjnych jest mniej sądzę, Ŝe będziemy rzadziej posiłkować się 
kredytem obrotowym. Szacuję Ŝe koszty mogą się wahać w granicach 30 tyś. odsetki od tego 
kredytu plus prowizja. JeŜeli chodzi o sytuację finansową na dzień dzisiejszy, na początek dnia 
na rachunku Gminy było 2 mln 100 tyś złotych. Regulowane w tej chwili są płatności na 
bieŜąco, nie występują Ŝadne perturbacje w zapłacie zobowiązań. Państwo dzisiaj otrzymaliście 
na rachunki wypłaty diet. JeŜeli macie jeszcze Państwo pytania do mnie odpowiem na nie.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuje bardzo proszę o pytania. Radny Jerzy 
Wojciechowski proszę. 
  
Radny Jerzy Wojciechowski: Panie Przewodniczący Szanowna Rado - trzeba jasno powiedzieć 
Ŝe sama zasadność zaciągania kredytu obrotowego zapewnie nie budzi wątpliwości. Natomiast 
ciągle mam wraŜenie, nie jesteśmy do końca przekonani co do wysokości tej kwoty i takowej 
informacji nie otrzymaliśmy na piśmie, a byłoby dobrze Ŝeby nie wysłuchiwać ciągle takich 
informacji które trudno sprawdzić zweryfikować, gdybyśmy otrzymywali tego typu informacje 
wcześniej. Ja chciałbym zwrócić uwagę przy tej okazji właśnie na to i wyjaśnić skąd się biorą 
tak naprawdę nasze obawy przed upowaŜnieniem do zaciągnięcia tak wysokiego kredytu 
obrotowego. Problem polega na tym, Ŝe łatwość w sięganiu po kredyty nie skłania nas do 
szukania oszczędności i racjonalizowania wydatków budŜetowych. Ja tutaj sięgnę po dwa 
przykłady z brzegu - pierwsze - poniewaŜ jeszcze będzie mowa o tym niejednokrotnie podczas 
sesji budŜetowej - pierwsza sprawa: czytamy - łączne wydatki w budŜecie na Karbonalia kwota 
sięgająca prawie 700 tys zł. Inna kwota która teŜ musi wzbudzić pewien niepokój i to się ściśle 
wiąŜe właśnie z tym brakiem racjonalizowania wydatków, to jest kwota 800 tys zł przeznaczona 
na ratowanie GZMK, co jest ewidentnie skutkiem braku nadzoru nad tą spółką i jak moŜna 
domniemywać nad innymi spółkami równieŜ. Tutaj chce zwrócić uwagę, Ŝe posługujemy się od 
dłuŜszego czasu drogim pieniądzem. Pani Skarbnik uzasadnia faktycznie ten kredyt moŜe być 
tańszy, ale niestety właśnie powoduje to pewną wydaje się skłonność do nadmiernego 
wydatkowania pieniędzy. A ja muszę przypomnieć tutaj Państwu, Państwu teŜ którzy tam siedzą 
na publiczności, Ŝe zadłuŜenie naszej Gminy w tej chwili to jest 35 mln złotych. W tym roku 
zgodnie z planem budŜetowym spłacimy 5 mln 750 tys i na to zaciągamy kredyt - planujemy 
przynajmniej zaciągnąć kredyt w wysokości 6 mln. Do tego naleŜy dorzucić obsługę zadłuŜenia 
- to juŜ jest kwota sięgająca 2 mln ponad 300 tys, czyli de facto my nie spłacamy w dalszym 
ciągu naszego zadłuŜenia, a jeszcze w tym roku je minimalnie zwiększamy. Stąd nie będę wracał 
juŜ tutaj do tego mojego pytania, które postawiłem na początku. Chciałbym zwrócić uwagę po 
prostu na to, Ŝe to nasze zadłuŜenie będzie spłacane /przypomnę bo o tym była mowa/ przez 
najbliŜej dwie kadencje jeszcze, a jeszcze do tego będą zapewne potrzebne kolejne kredyty, czyli 
będziemy posługiwali się coraz droŜszym pieniądzem.  Niestety nie mam takiego wraŜenia, Ŝe 
kaŜdą złotówkę którą Gmina wydaje my rzeczywiście tutaj oglądamy dwukrotnie tak jak to 
powinno być. Tak, Ŝe chciałbym Ŝeby tutaj się odniesiono do tego, dlaczego nie dostaliśmy tak 
naprawdę takiej szczegółowej informacji z zestawieniem skąd właśnie ten kredyt 6 mln, skąd to 
obawa nagle Ŝe finanse gminy, płynność finansowa będzie w tak wielkim stopniu zagroŜona.            
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuje, proszę Pani Skarbnik.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej  Grzmielewicz: Jeszcze ja jedno słowo. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Pan Burmistrz proszę.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej  Grzmielewicz: Szanowni Państwo, Radni - ja 
nie będę z radnym polemizował jest trzecią kadencję i wie co mówi. Natomiast chciałem zwrócić 
uwagę na rzecz jedną, mianowicie nie da się zrobić inwestycji w Ŝadnej gminie nie posiłkując się 
kredytem. Być moŜe naleŜałoby się zapytać o taką kwestię, a dobrze Ŝe Pan redaktor Kamiński 



jest w tej chwili na Sali, bo być moŜe to pytanie takŜe jest do niego - w jaki sposób gmina 
Bogatynia mogłaby pozyskać 24 mln z dotacji zewnętrznych, gdyby właśnie nie tego typu 
polityka typowo inwestycyjna. Być moŜe ja nie przemawiam do Pana Wojciechowskiego i nie 
jestem w stanie go przekonać, ale moŜe autorytety z dziedziny ekonomicznej byłyby wstanie to 
zrobić. Odsyłam do lektury Wspólnoty, gdzie gmina Bogatynia ma największy awans o prawie 
200 pozycji w ciągu ostatnich 2 lat, a wzięta pod uwagę była właśnie polityka inwestycyjna                  
i pozyskiwane środki. Proszę Państwa są tylko dwie gminy w Polsce, bo ja nie mówię tutaj                   
o tych liderach którzy liderami są od wielu, wielu lat, gdzie zajmują na przestrzeni ostatnich 6-7 
lat miejsce na przykład drugie, drugie, trzecie. My z ponad pozycji 200 którejś awansowaliśmy 
do ścisłej czołówki gmin w Polsce, jeŜeli chodzi o inwestycje i pozyskiwane środki. Mam 
nadzieję, Ŝe Pan radny z tym dyskutować nie będzie. śeby taką politykę prowadzić potrzebne są 
pieniądze poniewaŜ jak doskonale wszyscy wiemy musi być zabezpieczenie, aby ubiegać się 
skutecznie o dotacje. Być moŜe nie powinienem cytować rozmów prywatnych, ale równieŜ się             
o to pokuszę. Podczas jednego z pięknych spotkań wigilijnych na których obecni byli 
przedstawiciele Sejmiku i to powiem wprost - władz Sejmiku gratulowali na moje ręce gminie 
Bogatynia za skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych. Wręcz z niedowierzaniem 
mówi się o tym, Ŝe w ostatnich latach a szczególnie w ostatnim roku taką kwotę gmina 
Bogatynia uzyskała. JeŜeli 24 mln nie przemawiają  do niektórych z Państwa to bardzo mi 
przykro, ale chce powiedzieć Ŝe „granie” tematem zadłuŜenia to na dobrą sprawę jest nie tylko 
niezrozumiałe, ale wręcz nieuczciwe. Proszę Państwa, gmina niczym nie róŜni się tak naprawdę 
jeŜeli chodzi o budowę budŜetu z budŜetami poszczególnych rodzin czy innych instytucji - 
mamy określoną ilość środków które moŜemy wydać, jeŜeli brakuje a wiemy Ŝe coś podlega 
później zwrotowi, to normalną rzeczą jest /moim zdaniem/, Ŝe bierzemy kredyt. Nie chcę Panie 
radny polemizować, ale powiem rzecz jedną - bardzo wiele rzeczy w Bogatyni się udało, bardzo 
duŜo środków zostało pozyskanych i jeŜeli ktoś to kwestionuje i ktoś próbuje z tym 
polemizować, to po prostu zwyczajnie przykro mi to mówić - nie ma racji. Inaczej tego - proszę 
Państwa - nie da się zrobić. JeŜeli chodzi o kredyt obrotowy, to być moŜe nie powinienem się 
wypowiadać, bo dotyczy on kompetencji, które być moŜe od Państwa nie uzyskam. Natomiast 
mnie przekonuje jedna rzecz i tutaj chcę Ŝebyście Państwo uczciwie zwrócili uwagę na fakt, iŜ 
nieupowaŜnienie Burmistrza do zaciągania tego typu zobowiązań moŜe spowodować 
rzeczywiście perturbacje finansowe, a miesiąc styczeń jest specyficzny. Chyba wszyscy o tym 
wiemy, Ŝe dochody budŜetowe spływają najczęściej z końcem stycznia, w lutym i w kolejnych 
miesiącach. Ja naprawdę wbrew temu co juŜ niektórzy ogłosili, napisali i wydali wyrok /Panie 
redaktorze wydali wyrok/, Ŝe nie będzie trzynastek w szkołach, Ŝe będą róŜnego tego typu 
sytuacje. Wyobraźcie sobie Państwo Ŝe zdecydowałem i Pani Skarbnik jest tutaj świadkiem, Ŝe 
najpierw wypłacimy trzynastki w szkołach i chcę to zrobić proszę Państwa jak najszybciej, 
Myślę, Ŝe jest to moŜliwe w przeciągu tygodnia, najdalej dwóch i tak naprawdę być moŜe są na 
tej sali osoby, które postrzegają wszelkie /nazwę to/ moŜliwości których nie da się na tą chwilę 
wykorzystać jako błędy. Natomiast ja apeluję o jedno - Ŝebyśmy tak jak zawsze do tej pory 
robili, Ŝebyśmy zadbali tam gdzie moŜemy i traktuję samorząd jako działanie wspólne - ja o to 
apeluję. A wyrzucanie sobie kwestii kredytów? Jak ja przyszedłem do Urzędu kredyty Panie 
radny teŜ były, był Pan w poprzedniej kadencji? był Pan nie, teŜ Pan rączkę podnosił wtedy. 
Tak, Ŝe myśmy zastali równieŜ gminę obciąŜoną dość sporymi kredytami,. Jak chcecie Państwo 
będziemy wracać do tych kwestii, będziemy o tym rozmawiać. Bogatynia proszę Państwa się 
zmieniła i tego ani Pan Wojciechowski nie zaprzeczy, ani nikt na tej sali, To jest okupione takŜe 
zaciąganiem kredytów, ale dzięki mądrości tych samorządów które są ponad nami, dzięki 
mądrości programów które pozwalają na sprawiedliwe ubieganie się o dotację, w duŜej części 
środki do gminy wracają Nie chcę oceniać poprzedniej kadencji, ale proszę mi powiedzieć - czy 
chociaŜ milion do gminy spłynął? Pan będzie doskonale wiedział chyba najlepiej na tej sali.                
Ja wtedy akurat tak mocno tego nie śledziłem, natomiast powiem i jeszcze raz powtórzę - 24 
miliony to jest kwota którą niewiele gmin moŜe się pochwalić. W Powiecie Zgorzeleckim - nikt 
proszę Państwa, a weźmy pod uwagę liczbę mieszkańców bo to jest jeden z przeliczników. JeŜeli 



Grzmielewicz do Państwa nie przemawia odsyłam do Wspólnoty. My i Gmina Kobyłka - 
najwyŜszy awans o dwieście kilka pozycji, ja tego niestety nie pisałem. Dziękuję.    
            
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuje bardzo. Pani Skarbnik proszę.  
 
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - uzupełnię 
jeszcze swoją wypowiedź wcześniejszą i chciałabym Państwa prosić o rozdzielenie dwóch 
kredytów: kredytu obrotowego i inwestycyjnego. Inwestycyjny długoterminowy związany jest             
z finansowaniem dróg, boisk, szkół. Kredyt obrotowy krótkoterminowy - czasami bieŜące 
płatności finansuje. Widzicie Państwo jaką mamy zimę, za chwilę dostaniemy potęŜną fakturę za 
zimowe utrzymanie z GPO. Wyjaśniałam skąd biorą się te dysproporcje w dochodach                            
i wydatkach i tak jak wyjaśniałam - te dochody za sprzedaŜy mienia, opłata eksploatacyjna, 
dotacje na zadania inwestycyjne, dotacja na Sieniawkę - gdyby one spływały systematycznie co 
miesiąc, to mielibyśmy na rachunku gminy 2 miliony. One spływają w terminach bardzo 
roŜnych i czasami dopiero na koniec roku, niektóre tak jak dotacje na zadania. Stąd brakuje mi 
miesięcznie 2 miliony samych dochodów. Wydatki 3 miliony - tyle wydamy na trzynastki to juŜ 
jest 5 milionów, 900 tys „Janosikowe” i wystarczy jedna faktura na inwestycje na milion złotych 
i macie Państwo 6 milionów. Dziękuję.               
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę moŜe jeszcze powiedzieć kiedy pierwsze 
dochody do gminy wpłyną ? 
 
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka: Pierwsze dochody wpływają do gminy proszę Państwa 
15 stycznia, są to podatki kopalni i elektrowni bo to są  najbardziej znaczące kwoty.   
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję, jeszcze jakieś pytania? Radny Stanisław 
Goszczycki proszę.  
 
Radny Stanisław Goszczycki: Panie Przewodniczący Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo - 
naszym celem nie jest zablokowanie tego kredytu Panie Burmistrzu, ani nie jesteśmy przeciwni 
temu, aby Gmina mogła korzystać z tego kredytu. Rzeczywiście tak jak Pan wspomniał kaŜdy 
podmiot gospodarczy czy osoby fizyczne wspomagają się czymś takim jak zewnętrznymi 
źródłami finansowania i takie zewnętrzne źródła finansowania - te kredyty na pewno teŜ są 
motorem rozwojowym inwestycji i normalnego funkcjonowania podmiotów. To nie jest nic 
złego w zadłuŜaniu się. My nie jesteśmy przeciwko temu kredytowi, tylko my zadajemy pytanie 
czy rzeczywiście jest potrzebne aŜ 6 milionów. Na poprzedniej sesji kiedy nie uchwaliliśmy tego 
upowaŜnienia dla Burmistrza mówiłem o kwocie 3 milionów i dalej będę jakby preferował, być 
moŜe przyznanie upowaŜnienia do wysokości do 3 milionów. Czemu akurat 3 miliony ? - tak jak 
Pani powiedziała Skarbnik potrzeby mogą wynosić około 2 miliony. Nie da się Panie Burmistrzu 
zmobilizować Pana do tego, aby Pan zaczął wdraŜać dyscyplinę budŜetową, dyscyplinę finansów 
o której Pan wspominał. Kiedyś wspominał Pan o tym, Ŝe właśnie w celu poprawy stanu 
finansów Gminy dokona Pan cięcia zarobków swoich pracowników, do dnia dzisiejszego Pan 
tego nie uczynił, chociaŜ głośno było o tym medialnie. To co mówiła Pani Skarbnik zaczynają 
dochody do Gminy 15 stycznia - na koniec stycznia na pewno wpłynie opłata eksploatacyjna                  
z kopalni więc pieniądze będą. To nie jest tak, Ŝe jeŜeli weźmie się 6 milionów to nie trzeba 
spłacić tych 6 milionów - trzeba je spłacić i one się spłacają nie z innych dochodów tylko z tych 
które wpłyną. Więc jeŜeli dzisiaj byśmy dali taką moŜliwość do maksymalnej wysokości                      
3 milionów to naleŜałoby tak prowadzić gospodarkę finansową Gminy, aby w tych 3 milionach 
się zamknąć. Mówi Pani Skarbnik o tym, Ŝe dostaje Pani fakturę z terminem płatności 3 dni. 
Proszę Państwa zadziwia mnie to dlatego, Ŝe myślę kaŜda umowa zawarta z jakimś wykonawcą 
określa pewien termin płatności i nie moŜe być tak Ŝeby umowy zwierały 3 dniowy termin 
płatności. Generalnie firmy zawierają terminy płatności na 21 dni, 30 dni. Rzeczywiście jeŜeli 



tak jest to pytanie - skąd taka faktura z 3 dniowym terminem płatności nagle się pojawia. To albo 
niedopracowana umowa, albo chęć szybkiej zapłaty za wykonanie jakiegoś zadania, co 
niekoniecznym musi być właśnie opłacalne dla nas. Kolejna rzecz - mówiła Pani Ŝe potrzebuje 
teŜ te pieniądze na faktury inwestycyjne i jednocześnie za moment mówi Pani, Ŝe naleŜy 
rzeczywiście rozróŜnić dwa rodzaje kredytów: inwestycyjne od bieŜącego. Myśmy proszę 
Państwa w tamtym roku wyrazili zgodę na 19 milionowy kredyt inwestycyjny i tamten kredyt 
ma słuŜyć właśnie temu, Ŝeby zapłacić za obwodnice, zapłacić za kolejne inne zadania 
inwestycyjne i my wyraziliśmy zgodę po to, Ŝeby Gmina - to właśnie Panie Burmistrzu to co Pan 
mówił - Ŝeby Gmina mogła realizować te inwestycję. Zgodziliśmy się na to, Ŝeby Gmina 
otrzymała ten 19 milionowy kredyt, Ŝeby mogła się rozwijać, Ŝeby nie było stagnacji przy czym 
oczywiście oczekujemy tych dotacji o których Pan wspomina. I rzeczywiście nikt z nas nie jest 
przeciwko tym dotacjom i cieszymy się, Ŝe one wpływają bo tak jak Pan powiedział - jeŜeli 24 
miliony wpływa no to moŜe naprawdę nie ma potrzeby tego 6 milionowego kredytu. W naszym 
załoŜeniu nie jest nie przyznanie i dokonanie i spowodowanie jakiegoś paraliŜu Gminy                         
i spowodowanie tego, Ŝeby nauczyciele czy inni nie otrzymali trzynastek, tylko ograniczenie 
wysokości tego kredytu po to, aby rzeczywiście rozpocząć działania na prace w stosunku do 
finansów Gminy. Dziękuję.                           
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik.  
 
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka: Szanowni Państwo - jeŜeli chodzi o terminy płatności 
faktur to one rzeczywiście są trzydziestodniowe  /te inwestycyjne/,  tylko tak się czasami zdarza 
Ŝe do Wydziału BudŜetowego wpływają juŜ w ostatnim momencie i my mamy 3 dni czasu na to 
Ŝeby zapłacić za tą fakturę. Obieg dokumentów jest taki, Ŝe te faktury są w wydziałach 
merytorycznych - są wyjaśniane, w między czasie jeszcze protokoły odbioru i inne kwestie 
związane z całym procesem inwestycyjnym i wydział finansowy, wydział budŜetowy ma juŜ 
później niewiele czasu na zapłatę tych faktur. Kwota 19 milionów złotych proszę Państwa była 
zaciągnięta w roku 2009 i dotyczyła wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2009 roku. Na 
2010 rok mamy nowe wydatki inwestycyjne i nowe potrzeby i zdarza się teŜ tak, Ŝe czasowo 
nawet wydatki inwestycyjne pokrywamy z kredytu obrotowego, bo nie zawsze jest potrzeba 
zaciągania w styczniu czy na początku roku kredytu inwestycyjnego, kiedy jeszcze nie mamy 
pełnej informacji czy otrzymamy dotację czy nie, stąd często posiłkujemy się kredytem 
obrotowym. Państwo moŜecie ograniczyć kwotę kredytu obrotowego, tylko albo będziemy do 
Państwa występować w trakcie roku czy w sytuacji kiedy wystąpi taka potrzeba zwiększenia 
tego limitu i wtedy tak jak powiedziałam: sesja, kredyt duŜo droŜszy niŜ ten który mamy na ten 
moment, bowiem to w postępowaniu przy wyłonieniu banku w postępowaniu przetargowym 
zagwarantowaliśmy sobie takie warunki zaciągnięcia tego kredytu obrotowego. W sytuacji kiedy 
rezygnujemy z limitu większego, a później w trakcie roku prosimy bank o zwiększenie limitu 
płacimy juŜ zupełnie inne kwoty i prowizji i odsetek. Bank wtedy wie, Ŝe Gmina stoi pod ścianą 
i potrzebuje natychmiast środków i to bank wtedy dyktuje warunki. W tej chwili mamy na 
warunkach partnerskich ten kredyt moŜemy zaciągnąć. Tak, Ŝe proszę Państwa będziemy 
regulować zobowiązania do wysokości środków na rachunku i do wysokości limitu jaki Państwo 
przyznacie.   
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję bardzo. Radny Stanisław Goszczycki proszę.   
 
Radny Stanisław Goszczycki: W odpowiedzi jakby na Pani wypowiedź -  dzisiaj teŜ jest Pani 
Skarbnik sesja nadzwyczajna i to nie jest tak, Ŝe radni jeŜeli zajdzie potrzeba to nie pojawią się             
i nie będziemy rozmawiali o potrzebach Gminy. To jedno, a drugie to jest to, co mówiłem Ŝe 
ograniczenie tej kwoty to jest teŜ to, co i mówił Pan Jerzy Wojciechowski ograniczenie tej 
wysokości kwoty tego kredytu być moŜe zmusi do tego, Ŝeby lepiej gospodarować finansami 
Gminy. Być moŜe poprawi między innymi obiekt dokumentów w Urzędzie bo rzeczywiście to 



co Pani powiedziała to kaŜdego mogłoby zaniepokoić, Ŝe nagle 3 dni przed terminem płatności 
dowiaduje się o tym, Ŝe ja muszę zapłacić jakąś potęŜną fakturę. Więc moŜe się okazać Ŝe 
przyznanie mniejszego limitu spowoduje, Ŝe pewne procesy w Urzędzie Gminy ulegną 
polepszeniu.   
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Panie radny proszę w takim razie o wniosek jeszcze 
Ŝeby słowo stałem się ciałem moŜe.  
 
Radny Stanisław Goszczycki: W takim razie składam wniosek o obniŜenie kwoty kredytu z 6 
milionów do 3 milionów. Dziękuje.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę bardzo Pani Skarbnik. 
 
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka: Proszę Państwa jeszcze uzupełniając tą swoją 
wypowiedź chciałabym powiedzieć, Ŝe my realizujemy wydatki do wysokości załoŜonej w 
planie wydatków, a zatem kredyt obrotowy nie wpływa na to, Ŝe my więcej wydamy niŜ 
moŜemy. Tutaj mamy  ścisłe limity i kredyt obrotowy nie ma nic wspólnego w tym momencie                 
z oszczędzaniem wydatków . Natomiast moŜecie Państwo narazić i siebie i tutaj Burmistrza                     
i osoby wykonujące budŜet na stratę czasu bo kolejne sesje i na wyŜsze niestety wydatki niŜ na 
ten moment związany z uruchomieniem, podwyŜszeniem tego limitu. 
 
 Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuje bardzo. Czy Państwo radni jeszcze jakieś 
uwagi? Proszę radny Andrzej Lipko. 
 
Radny Andrzej Lipko: Mam rozumieć Pani Skarbnik, Ŝe biorąc kredyt 6 milionów płacę 
odsetki 3,25 tak jak Pani powiedziała - biorąc kredyt dwa razy po 3 miliony, czyli te odsetki 
będą o wiele większe tak? 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę.  
 
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka: Odsetki płacimy od kredytu wykorzystanego, jeŜeli 
wykorzystamy na dzień dzisiejszy 3 miliony, to mając kredyt obrotowy na warunkach takich jak 
w postępowaniu o zamówienie publiczne zapłacimy 3,54, a prosząc Państwa o podwyŜszenie 
limitu w trakcie roku moŜe się okazać Ŝe ten kredyt otrzymamy juŜ na zupełnie innych 
warunkach i będziemy płacić 5 czy 6 %. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę bardzo. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz: Szanowni Państwo to o czym 
mówiła tutaj Pani Skarbnik, to ja jestem przekonany o tym, Ŝe Pan Stanisław doskonale wie Ŝe 
tak jest i tutaj niema takiej moŜliwości. To jest po prostu nieprawda Ŝe wysokość kredytu 
wpłynie na /nie wiem, bo tak to zrozumiałem/ wzmoŜenie polityki oszczędnościowej /no chyba 
Pan miał to na myśli/, a Pan jako człowiek który na bieŜąco i codziennie zajmuje się tymi 
kwestiami, wie Pan doskonale, Ŝe jest tak jak powiedziała Pani skarbnik, czyli są limity. Tutaj 
rzeczywiście nic takiego nie moŜna zrobić, nic zaoszczędzić. To gdzie zawarte są umowy to jest 
rzecz święta. TakŜe o to bym prosił, Ŝeby Pan radny tutaj mówił o stanie rzeczy który jest 
faktyczny, a nie o jakiś tam Ŝe coś być moŜe i tak dalej. Natomiast proszę Państwa róbcie 
Państwo jak uwaŜacie, jeŜeli uznajecie dzisiaj Ŝe 3 miliony, to być moŜe uda się prowadzić 
bieŜącą politykę finansową Gminy. Naszą intencją jest przede wszystkim to, Ŝeby ludziom 
wypłacić naleŜne pobory. Liczyliśmy sobie wstępnie - Pani Skarbnik o tych kwotach mówiła-  
zaleŜało by mi, myślę Ŝe Państwu takŜe, Ŝeby naszym jednostkom wypłacić jak najszybciej, 
powiedzmy do 20 stycznia. Byłoby to zasadne chociaŜby pod względem i ferii zbliŜających się, 



a takŜe wiadomo Ŝe styczeń jest takim miesiącem, gdzie ludzie mają teŜ spore wydatki i tak 
dalej. Biorąc pod uwagę ten czynnik ludzki w ten sposób to argumentuję. JeŜeli Państwo 
uwaŜacie inaczej a tu muszę uprzedzić Ŝe jakieś zatory wystąpią, będę prosił Pana 
Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji.                   
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: W takim razie proszę wniosek, poddaję pod 
głosowanie wniosek radnego Stanisława Goszczyckiego polegający na zmianie z opisu § 1 - 
UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu 
krótkoterminowego w 2010 roku. W przypadku nieterminowej realizacji dochodów 
maksymalnej wysokości 3 miliony złotych, zaciągnięty kredyt winien być spłacony do dnia 
31.12.2010 roku. Ten wniosek poddaje pod głosowanie, kto z Państwa radnych ?  
 
Niewyraźna wypowiedź radnej Krystyny Dudziak Piwowarskiej. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Co Państwo radni na to? Kto jest za przerwą 5-cio 
minutową? Proszę ręce w górę. Kto jest za?- 8, kto jest przeciw?, kto się wstrzymał? Dobrze               
- 5 minut przerwy.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przerwa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dobrze, mamy komplet 20 radnych na sali, więc 
wracamy do tematu, radny Piotr Woeltz proszę. 
 
Radny Piotr Woeltz: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado - zwracam się 
w imieniu Klubu „Razem dla Gminy” do radnych o poparcie wniosku Stanisława Goszczyckiego 
na 3 miliony. Proszę Państwa - spotykamy się tu drugi raz w tej sprawie i uwaŜamy Ŝe nie 
podejmować decyzję o kredycie obrotowym. Wygląda na to, Ŝe rozejdziemy się dziś znowu                 
z niczym i dlatego gorąco apeluję o poparcie tych 3 milionów, o poparcie wniosku Stanisława 
Goszczyckiego. Dziękuje.         
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę o głosowanie, kto z Państwa radnych jest za 
poparciem tego wniosku proszę o podniesienie ręki.  
Głosowanie: 10 za,  
Kto jest przeciw? – 10. 
W związku z tym wniosek nie został podjęty.  
 
Proszę zatem o głosowania nad projektem uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do 
zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w brzmieniu pierwotnym, a więc kwota 6 milionów 
złotych. 
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? - 10 za, kto jest przeciw? - 10 przeciw.            
W związku z tym uchwała nie została podjęta. 

 
do punktu 3 

Zamknięcie obrad 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę Państwa /proponuję/ oczywiście zamykam sesję 
Rady Gminy i Miasta Bogatynia bo ten punkt się wyczerpał, a zwołuję sesję na jutro na godzinę 
15:00 w tym samym temacie.  
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