Protokół nr XXVII/08
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 czerwca 2008 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
Nieobecni radni: Krystyna Dudziak – Piwowarska, Andrzej Lipko, Piotr Nosal, Bogusława
Witkowska.
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 12.00 do 14.30.
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 17 radnych/, przy którym Rada
moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały.
do punktu 2
Przedstawienie porządku obrad
Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady z dnia:
• 31 marca 2008 roku o nr XXIV/08,
• 14 kwietnia 2008 roku o nr XXV/08,
• 25 kwietnia 2008 roku o nr XXVI/08.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Ocena sytuacji mieszkaniowej na terenie gminy - budownictwo socjalne, komunalne,
rewitalizacja.
6. Przygotowanie i realizacja inwestycji na 2008 rok.
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy
Bogatynia na lata 2008 – 2011” – projekt nr 243/08,

7.2 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu zadań w zakresie kultury fizycznej,
sportu, rekreacji ruchowej i turystyki na 2008 rok” – projekt nr 246/08,
7.3 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia – projekt
nr 247/08,
7.4 w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta – projekt nr 245/08,
7.5 w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego
zadania pn: „Przebudowa ulic: Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej w ciągu
drogi powiatowej Nr 2361D na terenie gminy Bogatynia”- projekt nr 248/08,
7.6 w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2008 rok - projekt nr 249/08.
8. Interpelacje i zapytania,
9. Wolne wnioski.
10. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
11. Zamknięcie obrad.
Poinformował radnych, iŜ w związku z ceremonią pogrzebową, podpunkty 5 i 6 zostaną
przełoŜone na kolejną sesję, która odbędzie się pod koniec czerwca proponując jednocześnie,
aby punkt 7 „podjęcie uchwał” zamienić na punkt 5 w porządku obrad.
Oznajmił, Ŝe do Biura Rady wpłynęło pismo Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad
o rozpatrzenie przez Radę Gminy następujących projektów uchwał:
- autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie zmian
budŜetu na rok 2008,
- w sprawie podziału dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu
Miasta i Gminy Bogatynia.
Pismo BB.0065-14/806/08 z 02.06.2008 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.
Przewodniczący zaproponował umieszczenie autopoprawki nr 1 w podpunkcie dotyczącym
zmian budŜetu Gminy tj. w 5.6, natomiast projekt uchwały w sprawie podziału dotacji na
prace konserwatorskie (…) w podpunkcie 5.7.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do porządku obrad?
Nie zgłoszono.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /17 głosów „za”
wprowadziła autopoprawkę nr 1 do porządku obrad w ppkt 5.6.

- jednogłośnie/

Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /17 głosów „za” – jednogłośnie/ wprowadziła
do porządku obrad w ppkt 5.7. projekt uchwały w sprawie podziału dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków z terenu Miasta i Gminy Bogatynia.
Porządek po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady z dnia:
• 31 marca 2008 roku o nr XXIV/08,
• 14 kwietnia 2008 roku o nr XXV/08,
• 25 kwietnia 2008 roku o nr XXVI/08.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Podjęcie uchwał:

5.1. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy
Bogatynia na lata 2008 – 2011” – projekt nr 243/08,
5.2. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu zadań w zakresie kultury fizycznej,
sportu, rekreacji ruchowej i turystyki na 2008 rok” – projekt nr 246/08,
5.3. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia – projekt
nr 247/08,
5.4. w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta – projekt nr 245/08,
5.5. w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego
zadania pn: „Przebudowa ulic: Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej w ciągu
drogi powiatowej Nr 2361D na terenie gminy Bogatynia”- projekt nr 248/08,
5.6. w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2008 rok - projekt nr 249/08.
5.7. w sprawie podziału dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
z terenu Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 250/08/
6. Interpelacje i zapytania,
7. Wolne wnioski.
8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
9. Zamknięcie obrad.
do punktu 3
Przyjęcie protokołów z sesji
 31 marca 2008 roku o nr XXIV/08,
 14 kwietnia 2008 roku o nr XXV/08,
 25 kwietnia 2008 roku o nr XXVI/08.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ protokoły były udostępnione
w Biurze Rady.
- protokół nr XXIV/08 z 31 marca 2008 roku
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” - 17/ - jednogłośnie,
bez uwag zatwierdziła protokół nr XXIV/08 z 31 marca 2008 roku.
- protokół nr XXV/08 z dnia 14 kwietnia 2008 roku
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” - 17/ - jednogłośnie,
bez uwag zatwierdziła protokół nr XXV/08 z 14 kwietnia 2008 roku.
- protokół nr XXVI/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” - 17/ - jednogłośnie,
bez uwag zatwierdziła protokół nr XXVI/08 z 25 kwietnia 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
Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy
Bogatynia na lata 2008 – 2011”
Projekt nr 243/08 stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt uchwały był przedmiotem
obrad trzech komisji.
 Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w wyniku głosowania /6 głosów
„za” – jednogłośnie/ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 Komisja ds. Obywatelskich i Praworządności w wyniku głosowania /4 głosy „za” –
jednogłośnie/ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w wyniku głosowania /6 głosów „za” – jednogłośnie/ pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący
zapytał
czy
radni
mają
uwagi
do
projektu
uchwały
oddając głos Wiceprzewodniczącej Rady ElŜbiecie Niczyporuk.
Radna powiedziała, Ŝe zgodnie z artykułem 87 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami sporządzony przez Burmistrza Program Opieki nad Zabytkami przyjmuje
Rada Gminy po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W załączonych
dokumentach brakuje takiej opinii. Radna poprosiła o udzielenie informacji czy taka opinia
została wydana i jak brzmi jej treść.
Przewodniczący
Rady
poprosił
Inspektora
ds.
Infrastruktury
i Zagospodarowania Przestrzennego Magdalenę Wolkiewicz o udzielenie odpowiedzi.
Pani Wolkiewicz wyjaśniła, Ŝe taka opinia została przygotowana przez konserwatora, jednak
nie ma jej przy sobie. Opinia jest pozytywna, program został przez konserwatora przyjęty.
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz poprosił o dostarczenie tej opinii na sesję.
W związku z powyŜszym Przewodniczący Rady zdecydował i zaproponował radnym, aby
ten punkt dokończyć po przedłoŜeniu ww. opinii.
5.2. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu zadań w zakresie kultury fizycznej,
sportu, rekreacji ruchowej i turystyki na 2008 rok”
Projekt nr 246/08 stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe projekt uchwały był przedmiotem
obrad Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, która to w wyniku głosowania /5
głosów „za” – jednogłośnie/ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do projektu uchwały.
Nie zgłoszono.
Wobec powyŜszego przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.

Uchwała Nr XXVII/197/08 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu zadań
w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki na 2008 rok” został
podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji.
5.3. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia – projekt nr
247/08,
Projekt uchwały nr 247/08 stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ projekt był przedmiotem obrad
Komisji ds. Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz Komisji ds. BudŜetu, które to w wyniku
głosowania pozytywnie go zaopiniowały.
Radni nie zgłosili pytań i uwag do projektu, wobec powyŜszego przewodniczący poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVII/198/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek
działających w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Bogatynia została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji.
5.4. w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta
Projekt nr 245/08 stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka odczytał treść § 1 – „Przyjmuje się rezygnację
radnego Andrzeja Lipko z członkostwa w Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności”.
Dodał, Ŝe radny jest dziś nieobecny z powodów zdrowotnych. Następnie poddał projekt pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVII/199/08 w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta
została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji.
5.5. w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego
zadania pn: „Przebudowa ulic: Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej w ciągu drogi
powiatowej Nr 2361 D na terenie gminy Bogatynia
Projekt nr 248/08 stanowi załącznik nr13 do protokołu sesji.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz poinformował, iŜ ulica
Turowska znajduje się w złym stanie technicznym począwszy od ulicy Dworskiej poprzez
ulicę Turowską w kierunku ulicy Armii Czerwonej i 1-go Maja. Z wielu spotkań
i przeprowadzonych rozmów wynikło, iŜ nie da się tego zadania zrobić inaczej jak
w porozumieniu z powiatem, albowiem droga jest własnością Starosty Zgorzeleckiego, czyli
w zarządzie powiatu. Powiat zapewnił nas, iŜ środki które posiada na utrzymanie,
modernizację i renowację dróg oczywiście przeznaczy, ale tylko w momencie kiedy dany
samorząd taką ofertę współpracy do Starostwa wystosuje. Burmistrz dodał, iŜ taki problem
istnieje nie tylko w Gminie Bogatynia, ale teŜ i w innych gminach. Przy realizacji tego

zadania naleŜy teŜ pomyśleć o mostach na tamtym terenie i o oświetleniu i o innych
sprawach. Przypomniał, Ŝe poprzednia Rada nie patrząc na powiat takŜe przeznaczyła sporo
środków na poprawę warunków Ŝycia mieszkańców tego terenu. Burmistrz zapewnił radnych,
Ŝe w dalszym ciągu będzie zabiegał o porozumienie z powiatem na wykonanie zadania
w pozostałej części tej drogi czyli od skrzyŜowania na ulicy Białogórskiej w stronę
miejscowości Opolno Zdrój. Nawierzchnię tą trzeba zmodernizować, naprawić a takŜe
wykonać ciąg pieszo - rowerowy. Dodał, Ŝe w tamtym rejonie wykonano juŜ wielu remontów
cząstkowych, ukończono wykonanie pobocza ulicy Turowskiej, rozpoczęto modernizację
ulicy Strumykowej, a w najbliŜszym czasie rozpocznie się modernizacja ulicy NadbrzeŜnej
i Biskupiej.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ projekt był temat obrad Komisji ds. Rozwoju
Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji ds.
BudŜetu, które to pozytywnie go zaopiniowały.
Wobec braku uwag i pytań ze strony radnych przewodniczący poddał pod głosowanie
przedłoŜony projekt.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVII/200/08 w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem
Powiatu Zgorzeleckiego zadania pn: „Przebudowa ulic: Dworskiej, Turowskiej i Armii
Czerwonej w ciągu drogi powiatowej Nr 2361 D na terenie gminy Bogatynia” została
podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji.
5.6. w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2008 rok wraz z autopoprawką
Projekt nr 249/08 stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji.
Projekt nr 251/08. stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie zmian Skarbnika Gminy Bogumiłę
Wysocką.
Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe zmiany w budŜecie na 2008 rok dotyczą:
 zwiększenia dochodów budŜetowych Gminy o 30.000,00 zł i są to wpływy z usług,
które zostaną przeznaczone na zapłatę za faktury związane z imprezą Karbonalia.
O kwotę 38.391,00 zł zostaną zmniejszone dochody budŜetowe Gminy związane
z finansowaniem prac społecznie uŜytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy. Te środki
wpłyną do Gminy, ale nie jako dochody, a refundacja wydatków.
 12.000,00 zł zostanie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy sieci cieplnej przy ulicy Szpitalnej.
 150.000,00 zł przeznacza się na objęcie akcji w wodociągach i środki te mają być
przeznaczone na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stawowej
w Porajowie.
 na stację uzdatniania wody w Bogatyni /II etap/ oraz budowę rurociągu przesyłowego
wody zimnej pomiędzy Sieniawką a Bogatynią przeznacza się kwotę łącznie 555.000,00
zł i jest to związane ze wzrostem stawki VAT od 01.01.2008 roku.
 dla Starostwa Powiatowego na dotację na realizację porozumienia, o którym mówił
wcześniej Burmistrz Andrzej Grzmielewicz przeznacza się 80.000,00 zł.
 na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Turowskiej /od oczyszczalni ścieków do
ul. Dworskiej z oświetleniem i odwodnieniem/ przeznacza się 50.000,00 zł.
 na wykonanie dokumentacji odbudowy ulic: Waryńskiego i częściowo Kościuszki /do
skrzyŜowania z ul. Opolowską/ przeznacza się kwotę 90.000,00 zł.

 na wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni i oznakowania ulic:
Daszyńskiego /od ul. Pocztowej/ i II Armii WP wraz z wymianą rurociągu wody zimnej
przeznacza się kwotę 80.000,00 zł.
 na wykonanie ciągów pieszo - jezdnych i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic:
Boznańskiej, Grottgera i Fałata przeznacza się 125.000,00 zł.
 na dokumentację i realizację modernizacji odcinka ul. Szpitalnej wraz z dojazdami do
garaŜy przeznacza się kwotę 300.000,00 zł.
 na wykonanie inwentaryzacji oraz załoŜenie metryk dla mostów i kładek w mieście
Bogatynia przeznacza się kwotę 90.000,00 zł.
 na prace remontowe związane z usuwaniem awarii i bieŜącą eksploatacją mieszkań
przejętych po byłym szpitalu w Sieniawce przeznacza się kwotę 100.000,00 zł.
 na objęcie akcji w wodociągach przeznacza się 350.000,00 zł, środki te będą
spoŜytkowane na wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy
ul. Szpitalnej w sieć kanalizacji sanitarnej i wody zimnej.
 na wykonanie dokumentacji uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy
ul. Chopina w Bogatyni przeznacza się kwotę 25.000,00 zł.
 na uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Szpitalnej w sieć
kanalizacji deszczowej przeznacza się kwotę 250.000,00 zł.
 na dotację celową dla MZGK z przeznaczeniem środków na modernizację sieci
wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Bogatyni przeznacza się kwotę 90.000,00
zł.
 na współpracę przygraniczną - realizację imprezy Karbonalia przeznacza się 30.000,00
zł.
 o 100.000,00 zł zostają zwiększone środki na zakup wozów bojowych dla
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Gmina dodatkowo będzie występować o środki do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz o dotację do
powiatu na zakup tych wozów bojowych.
 na wykonanie remontu w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Bogatyni przeznacza się
kwotę 70.000,00 zł.
 na objęcie akcji w wodociągach z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę sieci
wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Krzywej, Kościuszki, Wyspiańskiego,
Skłodowskiej w Bogatyni /II etap/ przeznacza się kwotę 750.000,00 zł.
 na przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Strumykowej i Turowskiej
/bocznej/ przeznacza się kwotę 70.000,00 zł.
 na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełoŜeniem sieci
wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice /II etap/ przeznacza się kwotę
141.000,00 zł.
 na wykonanie oświetlenia ulicznego w Porajowie /II etap/ przeznacza się kwotę
450.000,00 zł.
 na uzupełnienie elementów na placach zabaw oraz na bieŜące naprawy
i konserwację przeznacza się kwotę 20.000,00 zł.
 na opracowanie koncepcji budowy targowiska w Sieniawce przeznacza się kwotę
35.000,00 zł., przy czym w autopoprawce jest wykreślona realizacja tego zadania. To
zadanie będzie moŜliwe do realizacji wtedy, gdy zostanie wykonana droga
transgraniczna.
 na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu przy ul.
Dobrej w Bogatyni przeznacza się kwotę 2.100,00 zł.
 na dotację dla BOK-u w Bogatyni na remont dachu budynku BOK w Bogatyni
przeznacza się kwotę 25.000,00 zł oraz na remont dachu budynku BOK Filii Zatonie
przeznacza się kwotę 45.000,00 zł.

 ponadto rozszerza się zakres rzeczowy zadań związanych z opracowaniem
dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci cieplnej przy ul. Armii Czerwonej.
Rozszerza się to zadanie o ul. Zamkniętą i Turowską. Kwota dokumentacji pozostaje bez
zmian. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy ul. Boznańskiej o ulicę Fałata. Kwota równieŜ
pozostaje bez zmian.
 zmienia się źródła finansowania wykupu gruntów i nieruchomości – 250.000,00 zł
środki własne, kredyt kwota 400.000,00 zł. W załączniku nr 8a „Limit wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne” wprowadza się dodatkowo kwotę 8.500.000.00 zł
na obwodnicę Bogatynia – budowa drogi klasy G etap I. Gmina zabezpieczyła na to
zadanie kwotę 12.000.000,00 zł, Okazało się, Ŝe wartość tego zadania wynosi ponad
20.000.000,00 zł. Wspomniane wydatki będą sfinansowane ze środków pochodzących z
prywatyzacji TVK - kwota 275.000,00 zł, kredytu w wysokości 1.970.000,00 zł oraz
środków z nadwyŜki budŜetowej w wysokości 238.000,00 zł.
Jeśli chodzi o zmiany w GFOŚiGW to związane są one z wprowadzeniem dodatkowych
przychodów z tytułu wycinki drzew. Kwota ta powinna wpłynąć od Kopalni i te środki będą
przeznaczone na zakup sprzętu do unieszkodliwiania padłych zwierząt – kwota 5.000,00 zł,
zakup stacji pilotaŜowej Psi Pakiet – 18.000,00, na zbiórkę i unieszkodliwianie
przeterminowanych leków – kwota 6.000,00 zł, na bieŜące utrzymanie rowów na terenie
miasta i gminy – kwota 45.000,00 zł, na zbiórkę selektywną odpadów – kwota 600.000,00 zł.
Dodatkowe środki na budowę kanalizacji w obrębie ulicy Krzywej – kwota 55.000,00 zł,
wykonanie uzbrojenia i zagospodarowanie terenu pod tymczasowy punkt przechowywania
zwierząt padłych – kwota 90.000,00 zł oraz na zakup kontenera do punktu przechowywania
zwierząt – kwota 40.000,00 zł.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe do przedłoŜonych zmian w budŜecie opracowana została
jeszcze autopoprawka, w której zwiększone zostają dochody o 800,00 zł i jest to darowizna
dla OSP z przeznaczeniem na organizację Dni StraŜaka w ramach współpracy przygranicznej.
Kwota 35.000,00 zł to są środki z uchwały o nie wygasających wydatkach, bowiem część
zadań z tej uchwały została juŜ zrealizowana za kwoty niŜsze, a to są kwoty, które pozostały
po wykonaniu tych zadań oraz 4.000,00 zł – środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.
z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju na modernizację
ogrodzenia szkoły. Dodatkowo 135.000,00 zł na remont ciągów pieszo – jezdnych w obrębie
Osiedla Zatonie – Trzciniec oraz 2.000.000,00 zł na bieŜące utrzymanie dróg, bieŜące
remonty nawierzchni i chodników na terenie miasta i gminy. 319,00 zł to są wnioski szkół
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla osoby chorej, 4.000,00 zł na zakup materiałów do
wykonania ogrodzenia wokół budynku przedszkolnego w Opolnie Zdroju.
Zmniejszone zostają środki na dotacje dla powiatu na realizację chodnika wzdłuŜ drogi
wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Sieniawka – Porajów, poniewaŜ po
przeprowadzonym przetargu wystarczająca jest kwota 100.000,00 zł zapisana w budŜecie.
Rozszerza się zakres dotacji rzeczowej juŜ przyznanej dla MZGK, dotacja ta będzie
wykorzystania na zakup i montaŜ dźwignika noŜycowego oraz zakup i montaŜ systemu
alarmowego, zakup kosiarki spalinowej, oprogramowania obsługi stanowisk biurowych oraz
oprogramowania z zakresu obsługi prawnej.
Na 2009 rok zwiększa się nakłady na obwodnicę Bogatynia – budowa drogi klasy G
w Bogatyni – etap II. Skreśla się teŜ zapis dotyczący opracowania dokumentacji budowy
targowiska w Sieniawce. Źródłem finansowania tych wydatków będą środki pochodzące
z prywatyzacji – kwota 1.000.000,00 zł oraz kredyt. Kwota 1.000.000,00 zł z prywatyzacji
pochodzić będzie z VAT-u, o zwrot którego Gmina wystąpiła do Izby Skarbowej w Zielonej
Górze.

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały.
Radny Jerzy Wojciechowski powiedział, Ŝe zabrakło mu w autopoprawce pieniędzy, które
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zaaprobowała jako dofinansowanie
wycieczki młodzieŜy do Anglii oraz wyjazdu młodzieŜy do USA. Poprosił o wyjaśnienia
w tej sprawie.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Andrzej Grzmielewicz, który powiedział, Ŝe chce zwrócić
uwagę na kwotę 2.000.000,00 zł ujętych w autopoprawce, o którą nikt nie spytał. Stwierdził,
Ŝe Rada doskonale wie, iŜ remonty cząstkowe to nie tylko łatanie dziur, ale równieŜ potrzebne
dla miasta inwestycje. Dlaczego kwota 2.000.000,00 zł? PoniewaŜ przyglądając się Gminie
moŜna stwierdzić, Ŝe jest wiele miejsc zaniedbanych. Do takich miejsc, którymi w ramach tej
kwoty trzeba się zająć naleŜą: ul. 3-go Maja, kończy się i zaczyna się ul. Kościuszki tam są
bardzo zniszczone chodniki, ciągi piesze trzeba robić natychmiast, ul. Słowackiego – tam
równieŜ konieczna jest natychmiastowa reakcja, ul. Pastwiskowa – równieŜ jest w złym
stanie. Są jeszcze drobniejsze sprawy, m.in. ul. Dzika i zaniedbane trawniki, zniszczone płytki
chodnikowe.
JeŜeli chodzi o wyjazd młodzieŜy w ramach reprezentacji Odysei Umysłu, to młodzieŜ
wyjedzie, ich potrzeby zostały zabezpieczone.
Jeśli chodzi o przekazanie środków dla Liceum na wyjazd do Anglii Burmistrz stwierdził, Ŝe
prosiłby o rozmowę z radnymi w tym temacie z kilku powodów – po pierwsze Rada GiM
systematycznie przyznaje środki na prace związane z inwestycjami w Liceum. W ubiegłym
roku Gmina współfinansowała ogrodzenie, w roku bieŜącym Gmina będzie współfinansować
adaptację pomieszczeń. Kolejna sprawa to boiska przy Liceum i tutaj równieŜ Burmistrz
będzie prosił Radę, aby wspomagać Liceum, poniewaŜ te boiska mogą słuŜyć równieŜ
potrzebom osiedla, które akurat w tym miejscu pozbawione jest ciekawych terenów sportowo
– rekreacyjnych. Dodał, Ŝe trzeba mieć świadomość, Ŝe te miliony złotych trzeba będzie na to
przeznaczyć, pomimo Ŝe szkoła nie naleŜy do Gminy. Natomiast wyjazd do Anglii traktuje
jako coś dodatkowego, co nie do końca wplata się w proces dydaktyczny jeśli chodzi
o szkołę. Poprosił radnych o kolejne spotkanie, dodał Ŝe odbędzie się jeszcze spotkanie
z dyrektor szkoły, zastępcą i przewodniczącą Rady Rodziców. Jeśli radny Jerzy
Wojciechowski chce sprawę pilotować, to nie widzi przeszkód, a będzie jeszcze
usatysfakcjonowany jeśli radny wskaŜe środki.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Patrykowi Stefaniakowi,
który powiedział, Ŝe zapis w autopoprawce w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział
60014 „drogi publiczne i powiatowe” brzmi: „zmniejsza się środki na zadaniu: dotacja celowa
dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika
wzdłuŜ drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Sieniawka - Porajów”, a to jest droga
powiatowa.
Radny zawnioskował o zmianę zapisu na „dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego
w Zgorzelcu na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuŜ drogi powiatowej
pomiędzy miejscowościami Sieniawka - Porajów”.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /17 głosów „za” – jednogłośnie/ przyjęła
wniosek radnego o zmianę zapisu z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową.
Następnie głos zabrał radny Piotr Woeltz, - zapytał czy właścicielem działek przy ul.
Szpitalnej jest osoba prywatna czy Gmina. A jeśli Gmina to od kiedy te działki przejęła.

Kolejne pytanie dotyczyło remontu dachu budynku BOK-u. Stwierdził, Ŝe w poprzedniej
kadencji był wykonany remont kapitalny budynku i zastanawia się dlaczego dach przecieka.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Andrzej Grzmielewicz, który potwierdził, Ŝe remont
budynku był niedawno wykonany, ale zaszły okoliczności, które zmuszają Gminę aby
dokonać pewnych napraw. Dodał, Ŝe nie wyobraŜa sobie, aby tak dobrze działający ośrodek
kultury musiał zaprzestać swojej działalności na skutek powaŜnej awarii. Obecnie sytuacja
wygląda tak, Ŝe są zacieki i pęknięcia, ale moŜna bardzo szybko to naprawić. W pytaniu
radnego nie było nic o rękojmi. Niestety ten okres pogwarancyjny juŜ nie obowiązuje,
w związku z tym spada to na Gminę.
Jeśli chodzi o działki przy ul. Szpitalnej to część naleŜy do Gminy, część jest własnością
prywatną. Prawo samorządowe określa jednoznacznie, Ŝe kwestia uzbrojenia leŜy po stronie
Gminy. Faktem jest, Ŝe po rozmowie z naczelnik Wydziału BH oszacowano, Ŝe warto w tym
rejonie kilka działek będących w zasobach Gminy sprzedać jako działki budowlane oczywiście w procedurze przetargu. Dodał, Ŝe jeśli ktoś ma pytania dotyczące tych drugich
działek to równieŜ udzieli odpowiedzi, jednak juŜ po sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka powiedział, Ŝe w ubiegłym roku Rada podjęła
uchwałę na temat opłaty adiacenckiej. Radny zawnioskował o przygotowanie przez
pracowników urzędu informacji nt. kwoty wpływów jakie z tytułu opłaty adiacenckiej urząd
w ciągu ostatniego roku, czyli obowiązywania tej uchwały uzyskał.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /15 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,
brak głosów „przeciw”/ przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady dodał iŜ ma jeszcze pytanie dotyczące remontu Przedszkola nr 6 na
kwotę 70.000,00 zł. To jest palący problem, dotyczy zbyt małej liczby miejsc
w przedszkolach. Akurat w Przedszkolu nr 6 znalazła się moŜliwość wygospodarowania
kilkudziesięciu miejsc dla przedszkolaków, ale jest to sytuacja doraźna. Zaproponował, aby
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zajęła się ta sprawą. Pytanie brzmi: czy
urząd pracuje nad koncepcją utworzenia dodatkowych miejsc.
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej Jerzy Stachyra który
powiedział, iŜ remont w tym przedszkolu związany jest z liczbą dzieci. Dane demograficzne
wskazują, Ŝe w ostatnich latach liczba urodzeń jest stała, z kolei ilość dzieci, które mają być
przyjęte do przedszkola gwałtownie rośnie. Jest to dla Gminy tendencja pozytywna, która
oznacza, Ŝe rodzice chcą oddawać dzieci do przedszkola. WiąŜe się to ze wzrostem
świadomości i z otwarciem rynku po stronie czeskiej. JuŜ w roku ubiegłym Gmina podjęła
działania poprzez uruchomienie dwóch oddziałów „zerówkowych” w dwóch szkołach. W ten
sposób uzyskano 50 miejsc więcej. W przedszkolach okazało się, Ŝe pomimo tych działań
około 120 dzieci musiałoby znaleźć się na liście rezerwowej. Rozwiązaniem dla tej sytuacji
jest uruchomienie w Przedszkolu nr 3 dodatkowego oddziału poprzez wygospodarowanie
jednego pomieszczenia, które do tej pory przeznaczone było na inną działalność.
W Przedszkolu nr 6 do tej pory część pomieszczeń przeznaczonych było na mieszkanie.
Obecnie Gmina wypowiedziała umowę i konieczna jest zamiana tych pomieszczeń na sale
lekcyjne, aby uruchomić kolejny oddział. W ten sposób zapewnionych zostanie dodatkowych
60 – 70 miejsc w przedszkolu. To jest ciągle za mało, jednak to są działania, które Gmina
moŜe podjąć natychmiast. Obecnie nie ma Ŝadnego planu długofalowego dlatego, Ŝe Gmina
czeka na decyzje rządowe związane z sześciolatkami. Jeśli sześciolatki mają pójść do szkoły

to nie ma sensu budować nowego przedszkola, czy uruchamiać nowych oddziałów. Dlatego
trzeba czekać na działania ze strony Rządu i dostosować do nich plany Gminy.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka dodał, Ŝe posiada informację iŜ w Przedszkolu nr 6
dostosowana na potrzeby sali dydaktycznej ma być równieŜ sala rytmiczna. Czy to jest
prawda.
Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej Jerzy Stachyra odpowiedział, Ŝe rozwaŜano
ile oddziałów w tym przedszkolu moŜna uruchomić. O szczegóły w tej kwestii poprosił
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joannę IŜycką – Kuś.
Naczelnik Wydziału poinformowała, Ŝe zaadaptowanie pokoju nauczycielskiego
w Przedszkolu nr 3 daje dodatkowych 20 miejsc, likwidacja mieszkania daje kolejne 20
miejsc, sala rytmiczna zostaje zamieniona na salę dydaktyczną. Dodała, Ŝe ma nadzieję iŜ jest
to tylko na rok, poniewaŜ jest juŜ przygotowany projekt rozporządzenia w sprawie zmian
ustawowych. Na stronach ministerialnych jest to udostępnione i głośno mówi się o tym, Ŝe
jednak sześciolatki pójdą do szkół, w związku z tym temat zabezpieczenia miejsc
w przedszkolach na terenie miasta powinien być załatwiony. Jeśli chodzi o tereny wiejskie to
są złoŜone projekty do Burmistrza, które będą rozpatrzone i przedłoŜone Radzie do
rozwaŜenia.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy radni mają pytania w tym punkcie.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę wraz ze zmianą zaproponowaną przez
radnego Patryka Stefaniaka.
 Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /16 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący”, brak głosów „przeciw”/ przyjęła autopoprawkę ze zmianą.
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 głos „wstrzymujący”, brak głosów
„przeciw”.
Uchwała Nr XXVII/201/08 w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2008 rok
podjęto większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji.
cnd do punktu 5.1.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ wracamy do punktu 5.1. tj do
projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zabytkami.
Oznajmił, iŜ jest w posiadaniu pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we
Wrocławiu z dnia 3 marca br. o treści „Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Delegatura w Jeleniej Górze przekazuje opinię dot. Programu Ochrony Zabytków
opracowanego dla Miasta i Gminy Bogatynia. Program opiniuje się pozytywnie
z następującymi uwagami:
- usunąć z listy Gminnej Ewidencji Zabytków obiekty, które nie zostały do niej
zakwalifikowane
- postulowanie do wpisu do rejestru zabytków dawne pensjonaty przy ulicy Parkowej w
Opolnie Zdroju jest niewłaściwe ze względu Ŝe ww. obiekty znajdują się na obszarze
górniczym, a autorzy opracowania nie domagali się w Programie Ochrony Zabytków
likwidacji tego obszaru i zachowania tej części miejscowości jako niezwykle cennego układu
urbanistycznego dawnej miejscowości uzdrowiskowej.

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu sesji.
Dodał, iŜ program ten przygotowywała spółka Euroart z Wrocławia. Z informacji uzyskanej
od wydziału mamy zapewnienie, iŜ uwagi te zostały uwzględnione w zaproponowanym
Programie Ochrony Zabytków.
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych przewodniczący poddał pod głosowanie
przedłoŜony projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVII/202/08 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad
zabytkami Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2008-2011” została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji.
5.8 w sprawie podziału dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
z terenu Miasta i Gminy Bogatynia
Projekt nr 250/08 stanowi załącznik nr 20 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oznajmił, iŜ radni przed sesją otrzymali sprostowanie
do przedłoŜonego projektu, które mówi Ŝe w § 2 w zapisie „Kwotę zabezpieczoną
w wysokości 400. 000,00 zł dzieli się dla n/w – słowo parafii zastępuje się słowem
podmiotów.
Pismo GF.P.30121-17/3259/08 z 03.06.2008 r. dot. sprostowania stanowi załącznik nr 21 do
protokołu sesji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę.
Za zmianą głosowało 17 radnych – jednogłośnie.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania przyjęła zaproponowaną zmianę – słowo
„parafii” zastępuje się słowem „podmiotów”.
Dodał teŜ, iŜ projekt był przedmiotem obrad Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy,
Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji ds. BudŜetu, które to w wyniku
głosowania pozytywnie go zaopiniowały.
Radny Stanisław Goszczycki zapytał o podmiot wymieniony w punkcie 5 tj. Euro Trade
And Financial Service, Marcin Pilszak dla którego proponuje się przyznać kwotę 10 tys zł.
Radny zapytał na który budynek przyznajemy tą kwotę, o jaką kwotę zwracał się pan Marcin
Pilszak, co Pan Pilszak zamierza i w jakim terminie zrobić za przyznaną dotację.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przypomniał, iŜ pozostałe 4 podmioty to parafie
Rzymsko-Katolickie: parafia w Działoszynie, pw. Piotra i Pawła w Bogatyni, parafia w
Porajowie i w Krzewinie.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz zwrócił uwagę na wielkość kwoty, po raz pierwszy
przeznaczamy tak duŜą kwotę na obiekty zabytkowe. W roku ubiegłym była to kwota 180 tys
zł. Jeśli chodzi o parafię Rzymsko – Katolicką w Działoszynie to Ksiądz wystąpił o kwotę
większą. Kwotę 90 tys zł przeznacza się na prace wykończeniowe wewnątrz kościoła, gdzie
została do zrobienia lewa część nawy, jeden ołtarz. Pewne prace wokół kościoła będziemy
mogli wykonać w ramach remontów cząstkowych. Wszystkie pracy planujemy zakończyć do
czasu organizacji tegorocznych uroczystości DoŜynkowych, które odbędą się w Działoszynie.

JeŜeli chodzi o kościół pw. Piotra i Pawła to zawsze był pomijany i praktycznie najmniej prac
tam wykonywano. Plan robót obejmuje wykonanie elewacji oraz wyłoŜenie kostką granitową
terenu wokół kościoła. Wykonana teŜ zostanie wentylacja kościoła wewnątrz.
Parafia w Porajowie - a kościół w Sieniawce i tu planuje się wymianę dachówki, dokończenie
prac przy wieŜy kościelnej /zacieki/.
Parafii w Krzewnie przekazujemy środki finansowe na prace bieŜące połączone z wymianą
rynien, z wykonaniem dojazdu i na drobne naprawy wewnątrz. JeŜeli chodzi o ostatni
podmiot to Burmistrz stwierdził, iŜ w tym temacie odbyła się bardzo burzliwa dyskusja w
pionie inwestycji. Wnioskodawca wystąpił o potęŜne środki do Gminy na ratowanie
zabudowy łuŜyckiej. Jest to budynek znajdujący się po lewej stronie Ośrodka Szkolno Wychowawczego na ulicy Waryńskiego. Pan Pilszak planuje tam utworzenie muzeum –
takiej „izby” nawiązującej do tradycji łuŜyckiej. Wnioskodawca uczestnicząc w spotkaniu
poświęconemu temu tematowi był bardzo niezadowolony z zaproponowanej mu kwoty tj. 10
tys zł. Przedstawił rachunki na które juŜ wydał znaczną ilość środków. Burmistrz uwaŜa, Ŝe
Rada powinna zrobić gest i pokazać, Ŝe jest to jeden ze sposobów ratowania architektury czy
obiektów łuŜyckich na naszym terenie.
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski powiedział, iŜ był
przewodniczącym komisji, która opiniowała podział środków. Pan Pilszak i jego firma
spełniła wszelkie postawione przez nas wymagania, aby udzielić taką dotację. Jako jedyna
osoba - jako podmiot wystąpiła do Urzędu, aby udzielić taką dotację. Zawnioskował o około
195 tys zł tj. 5% wartości, my zaproponowaliśmy 10 tys zł. Dodał, iŜ na samą dokumentację
na odrestaurowanie tego budynku trzeba wyłoŜyć 25 tys zł.
Radny Piotr Woeltz powiedział, iŜ ostatnio był w Zatoniu w kościele parafialnym Św. Marii
Magdaleny i chciałby wiedzieć co dalej z tym zabytkiem.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz potwierdził, iŜ obiekt ten jest całkowicie zdewastowany.
Nie jest to nasza własność – jednostką zarządzającą jest Kuria. Jako Burmistrz i gospodarz
tego terenu wystosował pisma do róŜnych instytucji z prośbą o ratowanie tego obiektu.
Podejście kościoła z naszego terenu, a szczególnie Księdza Proboszcza który w imieniu Kurii
administruje obiekty – Ksiądz domaga się, aby przekształcić to w tzw. ruinę trwałą czyli
wyłączyć ten obiekt z rejestrów obiektów sakralnych na naszym terenie. Burmistrz uwaŜa, Ŝe
ten kościół trzeba ratować bo jest to najstarszy zabytek na naszym terenie. Na wysłane pisma
/5-6/ nikt nie odpowiedział, a adresatami byli: Wojewódzki oraz Państwowy Konserwator
Zabytków, a takŜe instytucje kościelne i świeckie. Stwierdził, iŜ nie ma Ŝadnego
zainteresowania bo tak naprawdę wszystko co było cenne w tym kościele tego juŜ tam nie
ma. Pozostały mury, lecące dachówki i kilka plafonów. Dlatego teŜ Burmistrz prosi o chwilę
wyrozumiałości, bo taka decyzja jest decyzją powaŜną i wymaga odpowiedzialności
i współpracy tych, w których rękach ten obiekt się znajduje.
Radny Stanisław Goszczycki zapytał czy są podjęte jakieś zobowiązania ze strony Pana
Marcina Pilszaka co do dalszej kontynuacji remontu budynku, skoro z wnioskowanej kwoty
195 tys zł przekazujemy 10 tys zł by nie stało się tak, Ŝe pieniądze zostaną przejęte, a ze
względu na małą ilość tych środków dalszy etap tych prac nie będzie podejmowany. Czy my
mamy pewność, Ŝe to co otrzyma pan Pilszak to zainwestuje w taki to sposób i dalsze środki
w jakiś inny sposób znajdzie, czy teŜ to będą zmarnowane pieniądze.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz stwierdził, iŜ dokumenty które przedstawił Pan Pilszak
budzą szacunek, gdyŜ było to sporządzone bardzo dokładnie w oparciu o przepisy. Pan

Pilszak wykazał się olbrzymią determinacją. Z dotacji którą otrzyma zobowiązany jest złoŜyć
sprawozdanie co takŜe podlega rewizji z naszej strony. Trzeba teŜ powiedzieć, Ŝe inwestycja
która prowadzi nie zostanie zamknięta w tym roku i być moŜe teŜ nie w przyszłym roku.
A więc od Szanownej Rady zaleŜy czy będziemy chcieli pomagać. NaleŜy podkreślić, Ŝe Pan
Pilszak spełnia wszelkie uwarunkowania które na niego nakłada prawo i które muszą być
spełnione, aby o taką dotacje się starać, a jest to skomplikowana droga. Dlatego teŜ proponuje
by potraktować przekazanie tych 10 tys zł jako pokazanie ze strony Gminy tej gotowości
którą wyraŜamy w formie współpracy. Natomiast kwestią otwartą jest to, czy będziemy
chcieli w przyszłych latach pomagać.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił o przekazania informacji do kogo takie
osoby mogłyby się udać w celu złoŜenia wniosku o uzyskanie dotacji na właśnie takie prace,
bo być moŜe po podjęciu tej uchwały zainteresowanie mieszkańców wzrośnie.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz wyjaśnił, iŜ naleŜy się zgłosić do Geodety Gminnego
Pana Stefana Niementowskiego lub do Pani Magdaleny Wolkiewicz, inspektora ds.
Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego.
Wobec braku dalszych zgłoszeń i uwag radnych przewodniczący poddał pod głosowanie
przedłoŜony projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych – jednogłośnie
Uchwała Nr XXVII/203/08 w sprawie podziału dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków z terenu Miasta i Gminy Bogatynia została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu sesji.
do punktu 6
Interpelacje i zapytania
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Jerzemu Wojciechowskiemu,
który powiedział, Ŝe jego pytania będą dotyczyły niuansów polityki personalnej prowadzonej
w Gminie. Pierwsze pytanie dotyczy Domu Kultury i tu radny stwierdził, Ŝe chodzą słuchy iŜ
dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury planuje stworzyć etat swojego zastępcy. Czy to jest
prawda.
Zapytał teŜ Przewodniczącego Rady o pisma związkowców, które otrzymał w związku
z nieprawidłowościami w przygotowaniu konkursu na dyrektora Biblioteki Publicznej.
W pismach tych padają zarzuty pod adresem pełniącego obowiązki dyrektora pana Balcera,
jak równieŜ pana Burmistrza i Przewodniczącego Rady. Radny poprosił o krótki komentarz
do tych pism.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka odpowiedział, Ŝe otrzymał takie pisma i przekazał je
do Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, która zajmowała się wielokrotnie tym
tematem. Dodał, Ŝe nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach komisji, więc nie wie czy
wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione.
Radny Jerzy Wojciechowski stwierdził, Ŝe sprecyzuje swoją wypowiedź dodając, iŜ
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki zwróciła się do
Przewodniczącego Rady z zapytaniem dlaczego na pytanie skierowane pod jego adresem
odpowiada Burmistrz.

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka stwierdził, Ŝe w jego odczuciu jest to tylko kwestia
procedury. Dodał, Ŝe powinien skierować to pismo do Federacji, a nie Burmistrz, ale treść
byłaby taka sama.
Burmistrzowi Andrzej Grzmielewicz powiedział, Ŝe radny na komisjach wielokrotnie
twierdził iŜ Burmistrz przekracza swoje kompetencje. W tej chwili ma wraŜenie, iŜ teraz
radny przekracza swoje kompetencje, poniewaŜ nie do niego naleŜy polityka kadrowa i jej
ocena. JeŜeli chodzi o sprawę dyrektora BOK-u to oświadczył, Ŝe niestety pismami i ludźmi,
których radny podaje za przykład zajmują się prawnicy. Prawda jest taka, Ŝe ktoś kto wysyła
pismo do Urzędu nie podpierając się specjalnie przepisami moŜe się mylić. Stwierdził, Ŝe
posiada wszystkie potrzebne opinie prawne. Dodał, Ŝe niektórzy mają taką taktykę, Ŝe przy
kaŜdej nominacji są od razu setki pism do róŜnych instytucji o kumoterstwo itd. Oświadczył,
Ŝe to co naleŜy do kompetencji Burmistrza - to wykonuje, natomiast nie wtrąca się w to, co
naleŜy do kompetencji innych organów.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu,
który złoŜył interpelację w sprawie wykonania prac melioracyjnych w rowie przy Osiedlu
Piastowskim w Porajowie przynajmniej 1 raz w roku. Nie wykonywanie przez kilka lat tych
prac podniosło dno i poziom wody, co w efekcie spowodowało podcieki wody w piwnicach
mieszkań.
Radny zapytał równieŜ na jakim etapie jest naprawa – wykonanie drogi do Wolanowa. Był
tam osobiście i stwierdził, Ŝe jest on nieprzejezdny. Radny wie, iŜ jest to droga powiatowa,
ale wie równieŜ Ŝe władze powiatu i gminy Bogatynia domówiły się w tej sprawie i Gmina
będzie partycypować w tym zadaniu. Radny poprosił o inspirowanie i pilotowanie wykonanie
tej drogi.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Następnie zapytał czy radni zgłaszają kolejne interpelacje, zapytania.
Nie zgłoszono.
do punktu 7
Wolne wnioski
Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają wnioski.
Nie zgłoszono
do punktu 8
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady przekazał Burmistrzowi sporządzoną przez Biuro Rady informację nt.
terminowości realizacji zgłoszonych przez radnych interpelacji, zapytań i wniosków, oraz
informację nt. realizacji zgłoszonych przez mieszkańców spraw w zakresie spotkań radnych z
wyborcami za okres od 9 maja do 9 czerwca br. Informacja nt. realizacji interpelacji zawiera
czasookres od 31 marca do 28 kwietnia br. Przewodniczący poprosił Burmistrza
o ustosunkowanie się do nich do czasu kolejnej sesji Rady Gminy i Miasta.
 Informacja nt. terminowości realizacji zgłoszonych przez radnych interpelacji, zapytań
i wniosków stanowi załącznik nr 23 do protokołu sesji.
 Informacja nt. realizacji zgłoszonych przez mieszkańców spraw w zakresie spotkań
radnych z wyborcami stanowi załącznik nr 24 do protokołu sesji.

do punktu 9
Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ porządek obrad został wyczerpany i w związku
z powyŜszym zamknął obrady dziękując wszystkim za przybycie.
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