Protokół nr XXVI/08
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 25 kwietnia 2008 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
Nieobecny 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 9.00 do 11.45.
W sesji uczestniczyli:
 Andrzej Grzmielewicz
- Burmistrz Miasta i Gminy
 Dominik Matelski
- Zastępca Burmistrza
 Daniel Fryc
- Sekretarz Gminy,
 Bogumiła Wysocka
- Skarbnik Gminy,
 Mirosław Drozd
- Radca prawny,
 Piotr Janukowicz
- Radca prawny,
/lista obecności stanowi załącznik nr 2/
oraz naczelnicy wydziałów Urzędu, przedstawiciele spółek oraz gminnych jednostek
pomocniczych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu sesji.
do punktu 1
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka otworzył sesję. Na podstawie listy obecności
stwierdził quorum /w chwili otwarcia na sali obecnych było 20 radnych/, przy którym Rada
moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. Następnie oddał głos Burmistrzowi
Miasta i Gminy Bogatynia Andrzejowi Grzmielewiczowi, który poprosił o uczczenie
minutą ciszy pamięć zmarłej tragicznie Agnieszki Kamińskiej, pracownicy urzędu.
Burmistrz przed rozpoczęciem sesji przekazał słowa podziękowania dla tancerzy, którzy –
jako powiedział - sławią imię Gminy, a poprzez swoją działalność pokazują iŜ Gmina jest
widoczna na arenie powiatu, województwa i kraju. Szczególnie podziękował za wspaniałe
osiągnięcia w tańcu nowoczesnym na szczeblu wojewódzkim oraz Ŝyczył wytrwałości
i dalszych sukcesów.
Burmistrz uhonorował: Paulinę Modrzyńską, Ewelinę Gizę, Aleksandrę Prystupę oraz
podziękował za wspaniała pracę pani Ewie IŜykowskiej, opiekunowi i trenerowi zespołu.
do punktu 2
Przedstawienie porządku obrad
Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji:
3.1. nr XXII/08 z dnia 29 lutego i 03 marca 2008 roku,
3.2. nr XXIII/08 z dnia 20 marca 2008 roku.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2007 rok

6.

7.
8.
9.

5.1. przedstawienie opinii komisji problemowych w sprawie sprawozdania z wykonania
budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2007 rok,
5.2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie absolutorium dla
Burmistrza,
5.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym
sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2007 rok oraz
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia,
5.4. dyskusja,
5.5. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
/projekt nr 242/08/,
Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla Gminy Bogatynia na rok 2008” oraz wynagrodzenia członków
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – projekt nr 228/08,
6.2. w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w trybie
bezprzetargowym /działki w Bogatyni i w Działoszynie – projekt nr 232/08,
6.3. w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 235/08,
6.4. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /działka o nr 148/1 AM
1 obr. Posada, działka o nr 152/1 AM 1 obr. Posada, - projekt nr 234/08,
6.5. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 wchodzącemu w skład
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni - projekt nr 233/08,
6.6. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /działka o nr 491/1 AM
3 obr. Porajów o pow. 1333 m2 - projekt nr 240/08,
6.7. w sprawie przyznania diet przewodniczącym rad sołeckich i osiedlowych - projekt
nr 239 a, b, c /08.
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
Informacja nt. terminowości realizacji zgłoszonych przez radnych interpelacji, zapytań
i wniosków .
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe do biura wpłynął wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie przez Radę Gminy i Miasta
w Bogatyni projektu uchwały o zmianie Uchwały nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni z dnia 08 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
za dzierŜawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości /projekt nr 244/08/.
Pismo BB.0065-13/652/08 z 24.04.2008 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzenie do
porządku obrad ww. projektu uchwały.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /20 głosów „za” – jednogłośnie/ przychyliła
się do wniosku Burmistrza o wprowadzenie ww. projektu uchwały w punkcie 6.8.
porządku obrad.
Innych uwag i zmian do porządku nie zgłoszono.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji:

3.1. nr XXII/08 z dnia 29 lutego i 03 marca 2008 roku,
3.2. nr XXIII/08 z dnia 20 marca 2008 roku. .
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2007
rok
5.1. przedstawienie opinii komisji problemowych w sprawie sprawozdania
z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2007 rok,
5.2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie absolutorium dla
Burmistrza,
5.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym
sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2007 rok oraz
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia,
5.4. dyskusja,
5.5. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia /projekt nr 242/08/,
6. Podjęcie uchwał:
6.1.w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla Gminy Bogatynia na rok 2008” oraz wynagrodzenia
członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – projekt
nr 228/08,
6.2.w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w trybie
bezprzetargowym /działki w Bogatyni i w Działoszynie – projekt nr 232/08,
6.3.w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 235/08,
6.4.w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /działka o nr 148/1
AM 1 obr. Posada, działka o nr 152/1 AM 1 obr. Posada, - projekt nr 234/08,
6.5.w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 wchodzącemu w skład
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni - projekt nr 233/08,
6.6.w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /działka o nr 491/1
AM 3 obr. Porajów o pow. 1333 m2 - projekt nr 240/08,
6.7.w sprawie przyznania diet przewodniczącym rad sołeckich i osiedlowych - projekt
nr 239 a, b, c /08.
6.8. projektu uchwały o zmianie Uchwały nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni z dnia 08 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia minimalnych
stawek czynszu za dzierŜawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości
/projekt nr 244/08/.
7. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
8. Informacja nt. terminowości realizacji zgłoszonych przez radnych interpelacji, zapytań
i wniosków.
9. Zamknięcie obrad.
do punktu 3
Przyjęcie protokołów z sesji
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ protokoły były udostępnione
w Biurze Rady.
3.1. protokół nr XXII/08 z dnia 29 lutego i 03 marca 2008 roku.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” - 20/ - jednogłośnie,
bez uwag zatwierdziła protokół nr XXII/08 z dnia 29 lutego i 03 marca 2008 roku.

3.2. protokół nr XXIII/08 z dnia 20 marca 2008 roku.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” - 20/ - jednogłośnie,
bez uwag zatwierdziła protokół nr XXIII/08 z dnia 20 marca 2008 roku.
do punktu 4
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy obecni na sali Przewodniczący Rad
Sołeckich i Rad Osiedlowych chcą zabrać głos w tym punkcie.
Nie zgłoszono.
do punktu 5
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy i miasta
Bogatynia za 2007 rok
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6.0. do protokołu sesji
5.1. przedstawienie opinii komisji problemowych w sprawie sprawozdania
z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2007 rok,
5.2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie absolutorium dla
Burmistrza,
5.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym
sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2007 rok oraz o wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,
5.4. dyskusja,
5.5. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia /projekt nr 242/08/,
do podpunktu 5.1
Przedstawienie opinii komisji problemowych
w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2007 rok
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe radni otrzymali protokół
Nr 1/2008 z dnia 10.04.2008 roku z analizy wykonania budŜetu za 2007 rok opracowany
przez Komisję Rewizyjną.
Protokół stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.
Następnie Przewodniczący odczytał opinie komisji problemowych w sprawie sprawozdania
z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2007 rok.
− Komisja Rewizyjna Rady Gminy i Miasta na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2008
roku w wyniku głosowania /6 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, brak głosów
„wstrzymujących”/ pozytywnie zaopiniowała wykonanie budŜetu Gminy i Miasta
Bogatynia za 2007 rok
− Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w wyniku głosowania /4 głosy „za”/ - jednogłośnie bez uwag, pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie opisowe z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Bogatynia
za 2007 rok
− Komisja ds. Obywatelskich i Praworządności w wyniku głosowania /6 głosów „za”,
1 głos „wstrzymujący”, brak głosów „przeciw”/ pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2007 rok

− Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w wyniku głosowania /4 głosy „za”,
1 głos „wstrzymujący się”/ bez uwag przyjęła sprawozdanie z wykonania budŜetu
Gminy i Miasta Bogatynia za 2007 rok
− Komisja ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych w wyniku głosowania /5 głosów „za”/ jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy
i Miasta Bogatynia za 2007 rok
− Komisja ds. BudŜetu w wyniku głosowania /3 głosy „za”/ - jednogłośnie, pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2007
rok.
Opinie ww. komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu sesji.
do podpunktu 5.2.
Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku
w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium dla Burmistrza – „Komisja w wyniku głosowania /6 głosów „za”, 1 głos
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”/ wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Bogatynia”. Wniosek podpisali członkowie komisji: Krzysztof Gnacy –
przewodniczący komisji, Stanisław Goszczycki Patryk Stefaniak, Ryszard Morawski, Jerzy
Wojciechowski, Bogusława Witkowska, Tadeusz Okorski, Piotr Nosal. Wniosku nie podpisał
radny Andrzej Walczak, który był nieobecny.
Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji.
do podpunktu 5.3.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym
sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2007 rok oraz
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka odczytał uchwałę nr I-76/2008 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie
opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdaniu
z wykonania budŜetu za rok 2007.
Poinformował, Ŝe Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłoŜone przez
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy za 2007
rok.
Uchwała Nr I-76/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady odczytał takŜe uchwałę nr I-92/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia za 2007 rok.
Poinformował, Ŝe Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Bogatyni o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Bogatynia za 2007 rok.
Uchwała Nr I-92/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
stanowi załącznik nr10 do protokołu sesji.

do podpunktu 5.4.
Dyskusja
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy
Bogatynia Andrzejowi Grzmielewiczowi który powiedział, Ŝe sesja w sprawie realizacji
budŜetu za 2007 rok na stałe wpisuje się do kalendarza funkcjonowania samorządów na
kaŜdym szczeblu. Chciałby odnieść się do kilku spraw, które w jego ocenie miały istotny
wpływ na rozwój infrastruktury na terenie Miasta i Gminy. Stwierdził, Ŝe wszelkie inwestycje
nie byłyby moŜliwe bez dobrej współpracy Burmistrza z Radą Gminy. Podkreślił, Ŝe troska
o miasto jest duŜą zasługą radnych. Powiedział, Ŝe dla niego najwaŜniejszym wskaźnikiem
jest ten, który mówi, iŜ 20,9 % swojego budŜetu Gmina przeznacza na zadania inwestycyjne.
Dodał, Ŝe jest się czym chwalić, poprzednie Rady próbowały nawet zapisać w odrębnym
przepisie prawnym wielkość środków przeznaczanych na inwestycje, był to zawsze dla
Gminy duŜy problem. BieŜące wydatki przesłaniały potrzeby inwestycyjne Gminy. 20,9%
środków na inwestycje to duŜo. W liczbach wymiernych w roku 2007 na inwestycje gminne
wydano 16.864.552,00 zł, a w roku 2008 uregulowane zostały zobowiązania na kwotę
5.894.074,00 zł a to oznacza, Ŝe w roku 2007 planowane inwestycje i wydatki z tym związane
to kwota 22.758.626,00 zł. To kwota bardzo duŜa, która pokazuje ogrom prac i zakres
działań, które udało się na polu inwestycyjnym zrealizować.
Burmistrz przypomniał, Ŝe Gmina zmagała się z wieloma problemami, a głównym
problemem był fakt, Ŝe zadania które zaczynano od początku wymagały przygotowania
inwestycji. Proces dokumentacyjny sprawiał, Ŝe nie udało się „od ręki” wielu spraw załatwić.
Stwierdził, Ŝe na tak przygotowanym gruncie istnieje olbrzymia szansa na to, aby w latach
następnych moŜna było realizować duŜe inwestycje dla mieszkańców Gminy.
Burmistrz odniósł się teŜ do zadłuŜenia gminnego. Powiedział, Ŝe biorąc pod uwagę dochody
Gminy, zadłuŜenie w roku 2007 wynosiło 6,5 %. Stawia to Gminę Bogatynia w rzędzie
przodujących gmin - w pozytywnym znaczeniu - w powiecie zgorzeleckim i w kraju. Oznacza
to bowiem, Ŝe Bogatynia jest jedną z najmniej zadłuŜonych Gmin w Polsce. Ten wskaźnik
pomaga równieŜ przy pozyskiwaniu środków. Jest wskaźnikiem, który kształtuje obraz
Gminy bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych czy innego
wsparcia zewnętrznego. Dodał, Ŝe wskaźnikiem, który ma duŜe znaczenie dla oceny polityki
Rady i Burmistrza Miasta i Gminy jest fakt, iŜ w porównaniu ze środkami zaplanowanymi
Gmina zdecydowanie mniej wydała na pomoc społeczną. Mniej nie dlatego, Ŝe „przykręcony
został kurek”, ale dlatego, Ŝe o kwotę 1.666.000,00 zł pomoc była mniejsza. Mniej
mieszkańców wymagała tej pomocy. MoŜna powiedzieć, iŜ poprawia się stan bytowy
mieszkańców, którzy są w trudnej sytuacji materialnej.
Burmistrz zwrócił teŜ uwagę na kilka zadań, które pochłonęły najwięcej środków i są
w Gminie zadaniami najbardziej powaŜnymi. Pierwsze zadanie to stacja uzdatniania wody.
W roku 2007 wydano 3.518.880,00 zł. Jest to kwota duŜa, ale nie pokrywa w całości tego
zadania. W roku bieŜącym uda się zakończyć rozbudowę i modernizację SUW-u. Nastąpi to
na przełomie miesiąca lipca i sierpnia. Przy okazji Gmina chce zaplanować szereg imprez,
które pokaŜą jak waŜnym i Ŝywotnym problemem jest woda i jak zdecydowanie jej poprawa
wpłynie na kondycję zdrowotną i fizyczną mieszkańców. Jeśli chodzi o SUW to planowana
jest inwestycja na poziomie 16.000.000,00 zł.
Następna sprawa to zakończenie inwestycji pod nazwą „I etap obwodnicy miejskiej”. Środki
wydatkowane zamknęły się kwotą 2.165.866,00 zł. Dodał, Ŝe na terenie sąsiadującym
z obwodnicą udało się dokończyć ciągi piesze, chodniki, parkingi w rejonie ulic:
Wyczółkowskiego, Zamoyskiego, Chełmońskiego. Kwota przeznaczona i wydatkowana na
zadanie to 758.883,00 zł. Do tego dochodzi modernizacja ulicy Opolowskiej w kwocie
470.024,00 zł. Przebudowa wraz z wymianą całości sieci na ulicy Matejki /ta inwestycja jest

na ukończeniu/ na co wydatkowano 874.565,00 zł. Nie zapomniano równieŜ o Gminie modernizacja dróg rolniczych w Jasnej Górze, Krzewinie, w tym roku te zadania będą
kontynuowane. Wydatkowane na ten cel środki w roku 2007 to kwota 603.964,00 zł.
Ukończono ścieŜkę rowerową na ulicy Pocztowej, a takŜe w duŜej części na drodze
powiatowej w Porajowie Hradek - Zittau za ogólną kwotę 831.512,00 zł. Poprawiono sprawę
uciepłownienia Gminy w ramach inwestycji przyłączy i sieci ciepłowniczej wydano
697.483,00 zł. Ukończono modernizację dwóch ośrodków zdrowia na ul. Fabrycznej
i w Działoszynie na ogólną kwotę 848.110,00 zł. Inwestycje związane z oświetleniem Gminy
to kwota 1.398.598,00 zł. Na uwagę zasługują remonty substancji komunalnej /w tej kwestii
na podziękowania zasługuje nowa dyrekcja zakładu/, gdzie w wyniku klęski, która dotknęła
Gminę Bogatynia oraz bieŜącym pracom związanym z modernizacją tej substancji wydano
kwotę 1.805.878,00 zł. Burmistrz dodał, Ŝe bardzo wysoko ocenia zaangaŜowanie zakładu,
wiele obiektów zostało wyremontowanych. Odniósł się w tym miejscu do informacji
z Regionalnej Izby Obrachunkowej mówiąc, Ŝe zobowiązania zakładu leŜą przede wszystkim
po stronie nieterminowych wpłat od mieszkańców, jednak Gmina próbuje znaleźć
rozwiązanie, aby tą ściągalność podnieść.
Burmistrz przypomniał równieŜ, Ŝe uruchomiony został miejski autobus, który poprawia
sytuację ludzi starszych - w tym temacie są bardzo pozytywne opinie od mieszkańców.
Stwierdził równieŜ, Ŝe rok ubiegły był korzystny pod kątem funkcjonowania wszystkich
jednostek powiązanych z budŜetem Gminy. Nigdzie nie wystąpiły problemy finansowe.
Burmistrz przypomniał, iŜ Rada rozpoczynając nową kadencję stanęła przed wieloma
problemami. Zaniedbania spowodowały, Ŝe rozpoczynając nowe zadania napotyka się na
wiele problemów formalnych. Proces przygotowania inwestycji jest długotrwały. Koncepcje,
dokumentacje powodują, Ŝe nie wszystko moŜna zrobić od razu. Dodał, Ŝe najbardziej cieszą
go liczne opinie mieszkańców, Ŝe w Bogatyni w końcu widać „Ŝe coś się robi”.
W sprawie pozyskiwania środków unijnych Gmina Bogatynia nie ma się czego wstydzić - jest
bardzo aktywna. Na pierwszy etap modernizacji stacji uzdatniania wody pozyskano kwotę
816.000,00. Planuje się Ŝe w ramach dwóch projektów unijnych na całą stację zdoła się
pozyskać środki w wysokości około 4.500.000 zł. Problem jest z dotacją na zadanie
w Markocicach w ramach projektu Interreg III A. Z planowanej kwoty, która ma zasilić
budŜet 3.000.000,00 zł Gmina otrzymała 467.000,00 zł. Umowa w tej materii jest podpisana
i Gmina będzie systematycznie dąŜyć do tego, aby środki spływały do budŜetu.
Jeśli chodzi o dotację na ośrodki zdrowia to Gmina otrzymała 352.000,00 zł. W ramach tzw.
projektów miękkich prowadzonych przez gminne instytucje udało się pozyskać 120.000,00 zł.
Na zakończenie swej wypowiedzi Burmistrz podziękował Radzie Gminy i Miasta za
wsparcie, zaangaŜowanie, aktywność i inspirowanie do sumiennej pracy. Podziękował Pani
Skarbnik za wzorcowe przygotowanie dokumentów na sesję. Stwierdził, Ŝe prowadzenie
bardzo wielu inwestycji spowodowało to, Ŝe naleŜało bardzo mocno zintensyfikować pracę
Urzędu Miasta. Podziękował równieŜ swoim zastępcom, Sekretarzowi, szefom jednostek
organizacyjnych, przewodniczącym Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich, naczelnikom
wydziałów i pracownikom Urzędu oraz osobom, które aktywnie wspierały działania Rady
Gminy i Miasta.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Skarbnik Gminy Bogumile Wysockiej,
która uzupełniając wypowiedź Burmistrza zwróciła uwagę na następujące fakty:
- dochody zostały zrealizowane w 2007 roku w wysokości 113.491.00 zł. Z niektórych źródeł
Gmina uzyskała dochody wyŜsze niŜ planowano, z innych niŜsze. Te wyŜsze od
zaplanowanych dochody to głównie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
dochody przekazywane przez Ministra Finansów. Te dochody były wyŜsze o 1.362.000,00 zł.
RównieŜ wpływy ze sprzedaŜy majątku były wyŜsze o 1.542.000,00 zł. Dodatkowo Gmina

uzyskała w grudniu środki na dofinansowanie na stację uzdatniania wody – kwota 816.000,00
zł. NiŜsze natomiast od planowanych dochody to głównie podatek od nieruchomości - kwota
o 903.000,00 zł niŜsza, przy czym zaległości w tym podatku wynoszą 2.526.000,00 zł.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej były niŜsze o 1.166.000,00 zł, udział w podatku
dochodowym od osób prawnych o 666.000,00 zł i ma to związek z sytuacją finansową dwóch
największych przedsiębiorstw. Brak równieŜ było refundacji na przychodnie przy ulicy
Wyczółkowskiego i Fabrycznej. Te dochody wpłynęły w lutym - kwota 352.000,00 zł. Na
Markocice z zaplanowanej kwoty 3.000.000,00 zł wpłynęło 467.000,00 zł. Skutki obniŜenia
górnych stawek podatków i opłat w 2007 roku stanowiły kwotę 554.000,00 zł, natomiast
udzielone ulgi, umorzenia, rozłoŜenia na raty stanowiły kwotę 1.588.000,00 zł.
- wydatki budŜetu zostały zrealizowane w wysokości 108.936.000,00 zł, przy czym wydatki
bieŜące to kwota 92.072.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 16.864.000,00 zł.
Wydatki bieŜące to głównie wydatki na transport - były niŜsze o 60.000,00 zł, na remonty
dróg - kwota 800.000,00 zł, opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej to kwota
100.000,00 zł, na inwentaryzację budynków kwota wydatkowanych środków była niŜsza
o 120.000,00 zł, umorzenia zaległości czynszowych /umorzenia juŜ na podstawie decyzji
komornika/ - kwota o 140.000,00 zł niŜsza, na plany zagospodarowania przestrzennego
i opracowania geodezyjne Gmina wydała łącznie o 170.000,00 zł mniej, Biuro Rady
zaoszczędziło 90.000,00 zł w roku ubiegłym. NiŜsze teŜ o 90.000.00 zł były wydatki
w Urzędzie. Jeśli chodzi o OSP, to kwota wydatków jest o 164.000,00 zł niŜsza. W tej kwocie
100.000,00 zł dotyczy zakupu wozów bojowych - zadanie będzie realizowane w roku
bieŜącym, na obsługę długu w związku z korzystnie ukształtowanym kursem CHF wydano
o 81.000,00 zł mniej, oświata zaoszczędziła 489.000,00 zł, na pomoc społeczną Gmina
wydatkowała ponad 1.000.000,00 zł mniej, równieŜ na stypendia dla uczniów kwota była
o 100.000,00 zł niŜsza.
Przy tak ukształtowanych dochodach i wydatkach budŜet gminny za 2007 rok zamknął się
nadwyŜką w wysokości 4.554.000,00 zł. W ubiegłym roku Gmina zaciągnęła poŜyczkę
w wysokości 2.950.000,00 zł przy planowanych 14.800.000,00 zł. Gmina dokonała spłat
kredytów i poŜyczek na łączną kwotę 6.819.000,00 zł. i tutaj teŜ w związku z korzystnie
ukształtowanym kursem CHF spłacono tych kredytów o ponad 1.000.000,00 zł mniej niŜ
załoŜono w planie.
ZadłuŜenie Gminy z tytułu kredytów i poŜyczek to kwota 7.383.000,00 zł, natomiast
uwzględniając zobowiązania wymagalne Zakładu BudŜetowego łączne zadłuŜenie Gminy
wynosi 8.410.000,00 zł i w stosunku do dochodów zrealizowanych stanowi 7,4%. Po
uwzględnieniu nadwyŜki między dochodami i wydatkami oraz zaciągniętych kredytów
i spłaconych kredytów do dyspozycji Rady pozostaje kwota 1.786.697,00 zł i jest to
nadwyŜka za rok 2007.
Następnie Przewodniczący Rady Paweł Szczotka udzielił głosu radnemu Jerzemu
Wojciechowskiemu, który powiedział, Ŝe udzielenie absolutorium stanowi narzędzie kontroli
finansowej gospodarki Burmistrza i trzeba mieć świadomość, Ŝe przy tej okazji rozpatrywane
jest wykonanie budŜetu odsuwając na bok kwestie o kontekście politycznym. Rozpatrując
wykonanie budŜetu Rada odnosi się do dwóch kwestii - pierwsza dotyczy rzetelności
i poprawności formalno - rachunkowej, druga dotyczy oceny wykonania budŜetu pod kątem
gospodarności i celowości. O ile w pierwszej kwestii nie ma istotnych zastrzeŜeń - zresztą od
tej strony sprawdza budŜet Regionalna Izba Obrachunkowa, - to komentarza wymaga ocena
gospodarności i celowości działań Burmistrza. Tutaj ocena naleŜy do Rady, RIO się w tej
kwestii nie wypowiada, a Komisja Rewizyjna zajęła się paroma wybranymi zagadnieniami.
Radny powiedział, Ŝe nie jest to czas ani miejsce, aby szczegółowo analizować wszystkie
wydatki budŜetu wykonanego w 2007 roku. Dodał, Ŝe jednak trzeba zasygnalizować róŜne

niepokojące zjawiska. Radny zwrócił przede wszystkim uwagę niski poziom wykonania
inwestycji. Z planowanych 25.000.000,00 zł wykonano zaledwie 13.656.000,00 zł - to
dotyczy budŜetu podstawowego. Po odjęciu wydatków /chodzi o budŜet podstawowy/ na
udziały i akcje w spółkach same wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 12,5%
budŜetu. Wiele gmin w Polsce osiąga lepszy wynik. W wielu teŜ przyjęto stały procentowy
udział wydatków inwestycyjnych w budŜecie np. w Świnoujściu kształtuje się to na poziomie
22 - 24 %, a miasto Rybnik przeznacza na inwestycje prawie połowę budŜetu. Powiedział, Ŝe
wynik Bogatyni - kilkanaście procent, jeśli się uwzględni wielkość budŜetu - jest fatalny.
Zastanawiający jest w tym kontekście wzrost wydatków w dziale: administracja publiczna.
Wydatkowano na ten cel więcej niŜ na inwestycje /w budŜecie podstawowym/ - aŜ
14.941.000,00 zł. Radny zwrócił uwagę, Ŝe w lutym 2007 roku planowano na administracje
publiczną 13.562.000,00 zł. Jest to skutek zmian wprowadzonych w ciągu roku, a warto
przypomnieć, Ŝe juŜ w 2006 roku Bogatynia zajęła pierwsze miejsce w Polsce w grupie miast
małych pod względem wydatków administracyjnych na jednego mieszkańca. Zatrudnienie
w Urzędzie wzrosło z planowanych 136 etatów do 143. Komponuje się to z tworzeniem
nowych stanowisk w instytucjach gminnych takich jak: BOK, biblioteka, OSiR czy MZGK,
gdzie zwiększono ilość etatów o 12. Problem leŜy w tym, Ŝe nikt nie próbuje uzasadnić
celowości tych działań, a chyba Radzie Gminy i Miasta takie informacje się naleŜą. Radny
zasugerował, iŜ warto przyjrzeć się niektórym wydatkom w rozdziale: urzędy gmin w § 4300,
który nosi nazwę zakup usług pozostałych. Obok sprecyzowanych pozycji, jak np. opłaty za
studia - 80.000,00 zł czy opłaty pocztowe - 100.000,00 zł jest teŜ pozycja „usługi pozostałe”
w kwocie 228.000,00 zł. Co ciekawe w rozdziale „pozostała działalność” jest równieŜ § 4300
- zakup usług pozostałych, a w nim wydatki okolicznościowe - wydano 147.000,00 zł,
współpraca przygraniczna - wydano 128.000,00 zł. Cały paragraf to ponad 800.000,00 zł,
gdzie znajdują się róŜne inne wydatki na współpracę przygraniczną, są porozmieszczane
w róŜnych miejscach, choćby w ramach programu Interreg, na podróŜe słuŜbowe czy koszty
tłumaczeń. Nieco wcześniej jest § 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia, wydatki
okolicznościowe w tym paragrafie to 140.000,00 zł, współpraca przygraniczna po raz kolejny
- 55.000,00 zł, nie licząc znowu drobniejszych kwot w innych miejscach. Radny uwaŜa, Ŝe
zapewne znaczna część tych wydatków jest uzasadniona, ale czy wszystkie. Dodał, Ŝe moŜna
mieć pewne wątpliwości. W dziale - urzędy gmin, podał przykład: zakup materiałów
i wyposaŜenia wśród 600.000,00 zł jest 90.000,00 zł na meble i 90.000,00 zł pod hasłem
„wyposaŜenie”. Nie są to materiały biurowe, bo te są w innym miejscu ani teŜ akcesoria
komputerowe, programy, licencje, na które wydano 166.000,00 zł - to jest ujęte w innym
miejscu. Dla porównania zwrócił uwagę, Ŝe na wszystkie szkoły gminne od podstawowych do
średnich wydano na akcesoria komputerowe w ubiegłym roku 64.000,00 zł.
Zdaniem radnego zastanawiające są teŜ proporcje w wydatkowaniu pieniędzy na telefony.
Wszystkie szkoły od podstawowych do ZSEiE za usługi telefonii stacjonarnej wydały około
60.000,00 zł, a komórkowe 3.500,00 zł. Urząd wydał na telefony stacjonarne około 85.000,00
zł, a na telefonię komórkową około 92.000,00 zł. W MZGK wydało na telefony stacjonarne
około 9.600,00 zł, a na komórki 14.000,00 zł. Radny nie rozumie odmienną specyfikę
róŜnych instytucji, jednak te liczby zmuszają do zastanowienia. Dodał, Ŝe mówi o wybranych
przykładach, które jego zdaniem świadczą o rozrzutności. Na promocję Gminy przeznaczono
240.000,00 zł, a jaka jest skuteczność promocji widać „gołym okiem”. Kolejny przykład to
OSiR – w paragrafie zakup materiałów i wyposaŜenia - 67.000,00 zł dokładnie się wymienia
farby, środki czystości, meble, znaczki, nasiona trawy i 13.600,00 zł - pozostałe wydatki.
W Bibliotece moŜna znaleźć takie miejsce: „umowy, zlecenia” - sprzątanie, szatnia, elektryk,
konserwator, a na końcu „inne” - 21.000,00 zł. Radny zapytał czy ma to związek
z zatrudnieniem w Bibliotece osoby, która zajmuje się współpracą przygraniczną.

Radny stwierdził, Ŝe wydawanie publicznych pieniędzy wymaga maksymalnej przejrzystości,
a tak niestety nie jest. Dodał, Ŝe za wysoce niemoralne uwaŜa zapraszanie radnych przez
Burmistrza za pieniądze podatnika na obiady, jak to się czasem zdarza.
Na tym zakończył wypowiedź.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy
Andrzejowi Grzmielewiczowi który powiedział, Ŝe wielokrotnie po kaŜdej sesji obiecuje
sobie, Ŝe zachowa spokój po wypowiedziach radnego Jerzego Wojciechowskiego.
Powiedział, Ŝe na wszystkich komisjach Burmistrzowie i pani Skarbnik czekali na
wypowiedzi radnego Jerzego Wojciechowskiego licząc, Ŝe będzie moŜna o pewnych
sprawach otwarcie porozmawiać. Stwierdził, Ŝe na niektórych kamera działa w sposób
specyficzny. Dodał, Ŝe radny na komisjach jest bierny, problemy go nie interesują, natomiast
sesje Rady traktuje jako promocję własnej osoby i osób z nim związanych. Takie jest jego
odczucie. Burmistrz nie rozumie jak odnieść się do zarzutów w kwestii wydatków
inwestycyjnych. Dobrze było jak w latach poprzednich wydawano 5% budŜetu na inwestycje.
Nikt nie protestował. Obecnie 20,9 % - to budŜet inwestycyjny. Nie wie jak moŜna znajdować
argumentację do tego, Ŝeby negować czy kwestionować rzeczywistą poprawę w tym zakresie.
Powiedział, Ŝe nie będzie odnosić się do tematów poruszanych przez radnego Jerzego
Wojciechowskiego. Jest związek pomiędzy intensywną pracą w urzędzie, a wydatkami które
powstają. Nie moŜna powiedzieć Naczelnikowi pracującemu w terenie i nadzorującemu
budowę, Ŝe nie przysługuje mu pewien limit rozmów słuŜbowych. Jeśli radny ma konkretne
rozwiązania problemów to niech je przedstawi. Krytyka jeśli nie jest konstruktywna, a jej
głównym załoŜeniem jest tylko uderzenie w kogoś, to rzeczywiście nie moŜna tego przyjąć.
Spośród spraw, które radny poruszył kilka ocenia jako istotne i waŜne. Stwierdził, Ŝe nie da
się niczego zbudować, jeśli dobrze się tego zadania nie zaplanuje. Jeśliby miał wymieniać
środki, które zostały przeznaczone na dokumentacje i planowanie inwestycji, to radni
musieliby siedzieć na sesji bardzo długo. Dodał, Ŝe nie wymieniał prac nad zalewem,
dworcem czy centrum miasta, a te prace trwają. Trzeba je mądrze planować, Ŝeby nie stanąć
przed problemem przeinwestowania.
Burmistrz powiedział, Ŝe nie będzie na sesjach uprawiał propagandy. Poziom 20 % wydatków
inwestycyjnych to poziom bardzo duŜy jak na Bogatynię, to wskaźnik, który cały czas się
poprawia. Dodał teŜ, Ŝe nie wolno okłamywać radnych. Jeśli radny mówi
o wydatkach inwestycyjnych, niech będzie precyzyjny.
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Jerzemu Wojciechowskiemu, który zwrócił
uwagę, Ŝe Burmistrz wykroczył poza swoje kompetencje, poniewaŜ to Rada ocenia pracę
Burmistrza, wykonanie budŜetu, natomiast nie leŜy w kompetencjach Burmistrza ocenianie
pracy radnych.
Przewodniczący Rady oddał głos dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Eugeniuszowi Hałasowi, który odniósł się do wypowiedzi radnego Jerzego
Wojciechowskiego. Stwierdził, Ŝe radny mija się z prawdą, poniewaŜ w MZGK nie nastąpił
wzrost etatów. Ponadto pracownicy MZGK pracują głównie w terenie wykonując usługi dla
ludności i koszty za telefony nie są wysokie, poniewaŜ jest wprowadzona kontrola i rozmowy
są rozliczane. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek kosztów za rozmowy
telefoniczne.
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Stanisławowi Goszczyckiemu, który
powiedział, Ŝe Rada wysłuchała wystąpień Burmistrza i radnych, opinii RIO oraz komisji
problemowych i temat sprawozdania z wykonania budŜetu jak równieŜ udzielenia

absolutorium Burmistrzowi podobnie jak uchwalanie budŜetu na dany rok obrachunkowy jest
powodem burzliwej dyskusji. Wydaje się, Ŝe tak jak uchwalić budŜet nie jest łatwo i nie da się
zabezpieczyć od razu wszystkich oczekiwać, to tak samo z wykonaniem budŜetu - nie da się
w pełni zrealizować wszystkich zadań i zamierzeń. Radny ma świadomość, Ŝe budŜet nie jest
zrealizowany w sposób idealny. Cieszy fakt, Ŝe Burmistrz poza pozytywnymi elementami
tego budŜetu dostrzega pewne niedociągnięcia, m.in. to co jest uwypuklone w opinii RIO
o MZGK w Bogatyni. Rzeczywiście temat jest dość palący i naleŜy, tak jak sugeruje RIO,
wzmóc nadzór nad tymi działaniami, aby nie było w bieŜącym roku takiej sytuacji, Ŝe deficyt
tego zakładu będzie się powiększał. Z pewnością cieszy fakt, Ŝe zadłuŜenie Gminy jest
niewielkie, Ŝe wykonanie dochodów pozwala na to, Ŝe Gmina nie jest zadłuŜona. Powinien
cieszyć fakt, Ŝe pomimo tego iŜ w planach zakładano wydatki inwestycyjne na poziomie 50%,
wykonano prawie 30 %, ale jest to dość znaczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych.
Dodał, Ŝe w imieniu Klubu „Razem dla Gminy” przedstawia stanowisko, w którym Klub
będzie głosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Andrzejowi Lipko, który odniósł się do
wypowiedzi radnego Jerzego Wojciechowskiego. Stwierdził, Ŝe nie wszystko w budŜecie jest
idealne, ale przez osiem lat w Gminie nie wybudowano Ŝadnego mieszkania, ani kilometra
drogi. Trzeba wiedzieć, Ŝe procesy inwestycyjne mają swoje etapy i wymagają czasu, Ŝeby je
realizować. Inwestycje na poziomie prawie 60 % wykonalności w porównaniu z poprzednimi
latami, to jest jakieś osiągnięcie. MoŜna mieć niedosyt, Ŝe moŜna było zrobić więcej. Zwrócił
się z prośbą do z-cy Burmistrza Dominika Matelskiego o to, Ŝeby bardziej przeorganizować
pracę Inwestycji, aby efekty były bardziej konkretne, bo Bogatynia potrzebuje m.in. mieszkań
socjalnych, komunalnych i w ciągu półtora roku muszą powstać. Inwestycje muszą
efektywniej pracować. Dodał jednocześnie, Ŝe nie zgadza się z wypowiedzią radnego Jerzego
Wojciechowskiego, poniewaŜ dochód realizowany w roku budŜetowym stanowi 7,4 %. Jest to
jeden z lepszych wyników, jeśli chodzi o zadłuŜenie Gminy względem budŜetu.
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu, który stwierdził, Ŝe
słusznie zauwaŜył radny Jerzy Wojciechowski, Ŝe jest to sesja która powinna ustosunkować
się do realizacji budŜetu przez Burmistrza, ale Ŝeby to oceniać, to nie wystarczy stan na dzień
dzisiejszy, trzeba zrobić głębszy zwrot w kierunku roku 2007. Odnosząc się do inwestycji ma
porównanie, poniewaŜ w latach poprzednich był sołtysem w Porajowie. Obecnie jest radnym
i ma pewien wkład w konstruowanie budŜetu, planów, jak równieŜ realizację i wgląd do
realizacji przez Burmistrza. W latach poprzednich był bardzo niezadowolony z nakładów
inwestycyjnych oraz realizacji inwestycji na terenach wiejskich. Nie tylko w Porajowie.
Obecnie coś drgnęło pozytywnie. Powiedział, Ŝe jest pełny zaufania i nadal udziela kredytu
zaufania Burmistrzowi i będzie głosował za absolutorium, poniewaŜ juŜ coś się zaczęło, ale
mieszkańcy jeszcze tego nie widzą, poniewaŜ procesy inwestycyjne rozpoczęły się w sferze
koncepcji, zapewnienia kwot w budŜecie, to trzeba było w roku 2007 przygotować. Dodał, Ŝe
to są naleciałości z poprzednich lat. W związku z tym, Ŝe w tym budŜecie zaplanowano
środki, zrealizowano inwestycje na terenach wiejskich, to będzie głosował za absolutorium.
Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy Andrzejowi
Grzmielewiczowi, który powiedział Ŝe odczuwa zdecydowaną poprawę jakości pracy
świadczonej przez wydziały, które zajmują się inwestycjami w Gminie. Raz w tygodniu
w Inwestycjach odbywa się posiedzenie na którym omawiany jest harmonogram
poszczególnych prac, gdzie wyznaczane są nowe kierunki. Dodał, Ŝe jeśli chodzi o działania
związane z inwestycjami, to był to obszar bardzo zaniedbany. Stwierdził, Ŝe cięŜko jest
odnosić się do lat poprzednich, poniewaŜ bezpośrednio w tych działaniach nie uczestniczył.

Dodał, Ŝe moŜna mówić o wspaniałym Ŝyciu w Bogatyni i przy okazji robić „wielką
politykę”. Natomiast nic nie pozwoli na to, Ŝeby zaciemniać fakty, tam gdzie są osiągnięcia.
Przypomniał, Ŝe pan Zbigniew Szatkowski plany i zamierzenia miał olbrzymie, zapytał
dlaczego to się nie udało przez osiem lat? Powiedział, Ŝe najtrudniejszy rok to był ten
pierwszy związany z realizacją własnego budŜetu.
Burmistrz podziękował za słowa przewodniczącego Komisji BudŜetowej który powiedział, Ŝe
dostrzega róŜne elementy. Nie wszystko się udało. Wiele rzeczy wymaga czasu i duŜego
zaangaŜowania.
Na tym zakończył wypowiedź.
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Krzysztofowi Gnacemu, który powiedział, Ŝe
Klub Ponad Podziałami równieŜ poprze wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza
Miasta i Gminy za 2007 rok. Odniósł się teŜ do wypowiedzi poprzedników dotyczących
stanowisk, które poprzednia Rada dokonywała budując budŜet. Powiedział, Ŝe następna
kadencja równieŜ będzie dokonywała oceny radnych. Wyraził nadzieję Ŝe pozytywnie.
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze uwagi w tym punkcie.
Nie zgłoszono.
do podpunktu 5.5.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia
Projekt uchwały nr 242/08 stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia odczytując § 1 projektu „Po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2007 rok oraz po zapoznaniu się
wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Bogatynia, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym przez
Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2007 rok oraz
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu
absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia Panu
Andrzejowi Grzmielewiczowi za 2007 rok”.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw” - 4 radnych, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania.
Uchwała Nr XXVI/188/08 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia została podjęta bezwzględną większością głosów /„za” - 15, „przeciw” - 4,
1 głos „wstrzymujący”/.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz podziękował radnym za zaufanie prosząc jednocześnie
o dalszą pomoc.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka ogłosił przerwę do godz. 11.00
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady, stwierdził quorum - na sali znajdowało
się 18 radnych.
do punktu 6
Podjęcie uchwał w sprawie:

do podpunktu 6.1.
Przyjęcie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla Gminy Bogatynia na rok 2008” oraz wynagrodzenia członków
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Projekt uchwały nr 228/08stanowi załącznik nr 13 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy
Bogatynia Andrzejowi Grzmielewiczowi, który poinformował, Ŝe nie będzie uczestniczył
w drugiej części sesji, poniewaŜ jest piątek czyli dzień spotkań z mieszkańcami i razem
z wiceburmistrzem Jerzym Stachyrą będą na sesji nieobecni.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Bogatynia na
rok 2008” oraz wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych był przedmiotem obrad Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Komisja w wyniku głosowania /5 głosów „za” – jednogłośnie/ pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXVI/189/08 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Bogatynia na rok 2008” oraz
wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji.
do podpunktu 6.2.
w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w trybie
bezprzetargowym /działki w Bogatyni i w Działoszynie.
Projekt uchwały nr 232/08 stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt uchwały był przedmiotem
obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Komisja w wyniku głosowania /4 głosy „za” – jednogłośnie/ pozytywnie, bez
uwag zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXVI/190/08 w sprawie zawarcia umów dzierŜawy nieruchomości
gruntowych w trybie bezprzetargowym została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji.
do podpunktu 6.3.
w sprawie zamiany nieruchomości

Projekt uchwały nr 235/08 stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt uchwały był przedmiotem
obrad:
- Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
która w wyniku głosowania / 4 głosy „za” – jednogłośnie/ pozytywnie, bez uwag
zaopiniowała projekt uchwały.
- Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności, która w wyniku głosowania /6 głosów „za”,
1 głos „wstrzymujący się”, brak głosów „przeciw”/ pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXVI/191/08 w sprawie zamiany nieruchomości została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu sesji.
do podpunktu 6.4.
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia
/działka o nr 148/1 AM 1 obr. Posada, działka o nr 152/1 AM 1 obr. Posada/,
Projekt uchwały nr 234/08 stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt uchwały był przedmiotem
obrad:
- Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
która w wyniku głosowania /4 głosy „za” – jednogłośnie/ pozytywnie, bez uwag zaopiniowała
projekt uchwały.
- Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności, która w wyniku głosowania /6 głosów „za”,
1 głos „wstrzymujący”, brak głosów „przeciw”/ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXVI/192/08 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia
została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu sesji.
do podpunktu 6.5.
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 wchodzącemu w skład
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Projekt uchwały nr 233/08 stanowi załącznik nr 21 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady przeczytał § 1 projektu uchwały: „Nadaje się Publicznemu
Gimnazjum nr 2 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi imię
Janusza Korczaka”.

Poinformował, Ŝe do projektu uchwały jest obszerne uzasadnienie i akceptacja Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, która w wyniku
głosowania /5 głosów „za” – jednogłośnie/ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXVI/193/08 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2
wchodzącemu w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni została
podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu sesji.
do podpunktu 6.6.
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia
/działka o nr 491/1 AM 3 obr. Porajów o pow. 1333 m2/
Projekt uchwały nr 240/08 stanowi załącznik nr 23 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt uchwały był przedmiotem
obrad:
- Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
która w wyniku głosowania /4 głosy „za” – jednogłośnie/ pozytywnie, bez uwag zaopiniowała
projekt uchwały.
- Komisji ds. BudŜetu, która w wyniku głosowania /3 głosy „za” - jednogłośnie/ pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXVI/194/08 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia
została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu sesji.
do podpunktu 6.7.
w sprawie przyznania diet przewodniczącym rad sołeckich i osiedlowych
Projekt uchwały nr 239 w wersji a, b, c /08 stanowi odpowiednio załączniki nr 25, 26 i 27 do
protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe projekt uchwały był rozpatrywany przez kilka
komisji i ostatecznie przygotowane zostały trzy warianty, kaŜdy z nich to wniosek odrębnej
komisji.
1. Komisja ds. BudŜetu w wyniku głosowania /4 głosy „za” – jednogłośnie/ pozytywnie
zaopiniowała wniosek przewodniczących rad osiedlowych i rad sołeckich
rekomendując jednocześnie zmianę procentową maksymalnej wysokości diety dla
przewodniczących rad sołeckich z wnioskowanych 30% na 25% celem zmniejszenia

dysproporcji pomiędzy przewodniczącymi organów wykonawczych jednostek
pomocniczych.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w tym wariancie ustala się następujące
miesięczne wysokości diet dla:
− przewodniczących rad sołeckich – 25% maksymalnej wysokości diety
− przewodniczących rad osiedlowych – 15% maksymalnej wysokości diety
2. Komisja ds. Obywatelskich i Praworządności w wyniku głosowania /5 głosów „za” –
jednogłośnie/ wnioskowała o przyjęcie wniosku przewodniczących rad osiedlowych
i rad sołeckich w sprawie podniesienia diet dla w/w przewodniczących wg.
propozycji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w tym wariancie ustala się następujące
miesięczne wysokości diet dla:
− przewodniczących rad sołeckich – 30% maksymalnej wysokości diety
− przewodniczących rad osiedlowych – 15% maksymalnej wysokości diety
3. Komisja Statutowa w wyniku głosowania /4 głosy „za” – jednogłośnie/ pozytywnie
zaopiniowała wniosek przewodniczących rad osiedlowych i rad sołeckich
jednocześnie zmieniając propozycję wysokości diet na następującą:
a. przewodniczący rad osiedlowych – 20% wysokości diety
b. przewodniczący rad sołeckich – 40% wysokości diety
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali równieŜ wyliczenia kwotowe, jaki
byłby to skutek dla budŜetu oraz jaka byłaby to kwota po podwyŜce diety w kaŜdym z tych
wariantów. Poinformował, Ŝe głosowany będzie kaŜdy z wariantów, a radni mają jeden głos
i mogą głosować za wariantem, który im najbardziej odpowiada. Jeśli więc radny zagłosuje
„za” przy wariancie nr 1, to przy pozostałych dwóch wariantach moŜe być „przeciw” lub
oddać głos „wstrzymujący”.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wariant zaproponowany przez Komisję ds.
BudŜetu, czyli ten w którym miesięczną wysokość diet dla przewodniczących rad sołeckich
ustala się w wysokości 25% maksymalnej wysokości diety, a dla przewodniczących rad
osiedlowych w wysokości 15% maksymalnej wysokości diety.
Za tym wariantem czyli wariantem „a” głosowało 12 radnych .
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wariant zaproponowany przez Komisję ds.
Obywatelskich i Praworządności.
Za tym wariantem czyli wariantem „b” głosowało 5 radnych .
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wariant zaproponowany przez Komisję
Statutową.
Za tym wariantem czyli wariantem „c” radni nie oddali głosów .
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Rada Gminy i Miasta podjęła uchwałę w sprawie
przyznania diet przewodniczącym rad sołeckich i osiedlowych, gdzie w § 3 ustala się
następujące miesięczne wysokości diet dla:
− przewodniczących rad sołeckich – 25% maksymalnej wysokości diety
− przewodniczących rad osiedlowych – 15% maksymalnej wysokości diety.
Uchwała Nr XXVI/195/08 w sprawie przyznania diet przewodniczącym rad sołeckich
i osiedlowych została podjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu sesji.

do podpunktu 6.8.
o zmianie Uchwały nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia
08 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
za dzierŜawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Projektu uchwały nr 244/08 stanowi załącznik nr 29 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt uchwały był przedmiotem
obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 21 kwietnia 2008 roku. Komisja zaproponowała zmiany w projekcie
w § 1, w punkcie 1, podpunkt 1: wykreślić podpunkt „e” – „działalność polegającą na
eksploatacji i zarządzaniu gminnego składowiska odpadów komunalnych w kwocie 0,05 zł”,
a pozostawić podpunkt „d” i wyraz „inną” zastąpić wyrazem „pozostałą” działalność
w kwocie 0,05 zł.
Komisja w wyniku głosowania /4 głosy „za” – jednogłośnie/ pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/04 w sprawie ustalenia
minimalnych stawek czynszu za dzierŜawę gruntów stanowiących gminny zasób
nieruchomości z zaproponowaną zmianą.
Komisja ds. BudŜetu w wyniku głosowania /3 głosy „za” – jednogłośnie/ pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierŜawę
gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości, proponując jednocześnie wykreślenie
z paragrafu 1, ustęp 1, punkt 1, litery „e” oraz zastąpienie w paragrafie 1, ustępie 1, punkcie
1 litera „d” zapisu „inną działalność” słowami „pozostała działalność”.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami komisji.
Za podjęciem uchwały z poprawkami głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXVI/196/08 o zmianie Uchwały nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni z dnia 08 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek
czynszu za dzierŜawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu sesji.
do pkt-u 7
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe z dniem 30 kwietnia br. upływa ustawowy termin
składania oświadczeń majątkowych radnych za 2007 rok. Dodał, Ŝe w myśl artykułu 24k ust.1
ustawy o samorządzie gminnym, nie złoŜenie oświadczenia w terminie powoduje utratę diety
do czasu jego złoŜenia.
Odczytał takŜe informację, jaka ukazała się na portalu internetowym, cytując: Stanowisko
Zarządu Koła PO MiG Bogatynia w sprawie rezygnacji radnych Klubu PO z funkcji
przewodniczących w komisjach rady. Zarząd Koła PO wyraŜa pełne poparcie co do decyzji
radnych PO. Jest to uzasadniony politycznie sprzeciw przeciwko uprawianej polityce
samorządowej Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego Rady.”

Przewodniczącego interesuje sprzeciw uzasadniony wobec polityki samorządowej
prowadzonej przez przewodniczącego Rady. Poprosił przewodniczącego Klubu PO o bardziej
konkretne argumenty.
Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Jacek Kuciński oświadczył, iŜ
równieŜ był zdziwiony czytając te słowa. Radny oświadczył, Ŝe ten komunikat nie był
konsultowany z radnymi. Jest to stanowisko Zarządu Platformy.
Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy Andrzejowi
Grzmielewiczowi, który jeszcze raz powiedział, Ŝe czuje olbrzymią satysfakcję po tej sesji.
Jest to dla niego nowe wyzwanie i postara się sprostać oczekiwaniom mieszkańców oraz tym
wytycznym, które będą płynąć z Rady Gminy i Miasta.
Odnosząc się do komunikatu zamieszczonego na portalu internetowym powiedział, Ŝe
głosowanie na sesji zaprzecza słowom przewodniczącego, poniewaŜ Platforma pokazała Ŝe
nie zamierza - z jednej strony ani wziąć odpowiedzialności za sprawy samorządu,
mieszkańców, a z drugiej strony rzeczywiście nie popiera polityki Burmistrza w tym zakresie.
Stwierdził, Ŝe jest to przykre i odwołał się do jednej z wcześniejszych swoich wypowiedzi, Ŝe
upolitycznianie samorządu to jest rzecz bardzo zła. Dodał, Ŝe tam gdzie wkrada się polityka
brakuje miejsca na sprawy mieszkańców i sprawy Gminy. Jako Burmistrz zobowiązał się do
tego, iŜ będzie pracował jak najlepiej. Nie będzie realizował interesów, które mogłyby mieć
podtekst polityczny. Stwierdził, Ŝe swoje miejsce w samorządzie traktuje wyłącznie jako
słuŜbę dla mieszkańców i dla dobra Gminy. Wyraził równieŜ nadzieję Ŝe rozsądek zwycięŜy,
a polityka potrzebna jest w Warszawie. Bogatynia musi realizować przede wszystkim
Ŝywotne interesy mieszkańców.
do pkt-u 8
Informacja nt. terminowości realizacji zgłoszonych przez radnych interpelacji,
zapytań i wniosków
Przewodniczący Rady odczytał informację na temat interpelacji, wniosków i zapytań
zgłoszonych w dniu 3 marca 2008 roku.
Informacja stanowi załącznik do protokołu sesji nr 31 do protokołu sesji.
Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz powiedział, Ŝe nie będzie omawiał
wszystkich realizowanych spraw. Odpowiednim momentem aby je omówić, a jest ich około
stu, będzie sesja inwestycyjna. Zapowiedział, Ŝe taka sesja odbędzie się być moŜe w czerwcu
br. Jeśli chodzi o ul. Pocztową to Gmina wkrótce ogłosi przetarg. Tam zaplanowane są
miejsca parkingowe i ciąg pieszy. Jeśli chodzi o środek tego osiedla, to Rada przyznała środki
na ten cel, Gmina będzie realizować zamówienie publiczne, być moŜe uda się tą inwestycję
zrealizować na początku drugiego półrocza. Na osiedlu w obrębie ulicy Pocztowej będą
wymienione ciągi piesze. Jeśli chodzi o ulicę Główną i naprawę mostku, to w roku bieŜącym
Gmina rozpocznie duŜe zadanie pod ogólną nazwą „odtworzenie nawierzchni ciągów
pieszych oraz wymiana sieci w rejonie ulicy Głównej i Kościuszki”. Jest to zadanie za około
10.000.000,00 zł. Gmina aplikuje przy tym zadaniu o środki. Dodał, Ŝe jest to zadanie które
Gmina planuje w tym roku rozpocząć od szlabanu w Markocicach do szkoły wielozawodowej
na ul. Kościuszki.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą, aby odpowiedzi na interpelacje radnych zostały
udzielane na piśmie.

Burmistrz podkreślił jeszcze, Ŝe wiele zadań jest w trakcie realizacji. W sprawie placów
zabaw poinformował, Ŝe obecnie trwają prace remontowe na czterech placach zabaw. Ze
szczegółowej informacji na temat placów zabaw sporządzonej przez zastępcę Naczelnika ds.
Ochrony Środowiska Mariana Gowina wynika, Ŝe na kaŜdym z nich potrzebne jest wykonanie
odpowiednich remontów. Ze wstępnych kosztów wynika, Ŝe /poza tymi czterema, gdzie
wykonywany jest remont kapitalny/ remonty na placach zabaw wymagają kwoty około
50.000,00 zł. Stwierdził, Ŝe Gmina równieŜ doraźnie usuwa te elementy, które mogą zagraŜać
zdrowiu i bezpieczeństwu. Taka sytuacja miała miejsce na placu przy ul. Malczewskiego.
Dodał, Ŝe pozostałe place będą remontowane.
do pkt-u 9
Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ porządek obrad został wyczerpany. W związku
z powyŜszym przewodniczący zamknął obrady dziękując wszystkim za przybycie.
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