Protokół nr XXVIII/08
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 26 czerwca 2008 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
Nieobecni radni: Krystyna Dudziak – Piwowarska, Stanisław Goszczycki, Andrzej Litwin,
Andrzej Walczak, Jerzy Wojciechowski.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia Paweł Szczotka.
Sesja odbyła się w Bogatyńskim Ośrodku Kultury przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 1
w godzinach od 12.00 do 17.00.
W sesji uczestniczyli:
 Andrzej Grzmielewicz
- Burmistrz Miasta i Gminy
 Jerzy Stachyra
- Zastępca Burmistrza
 Dominik Matelski
- Zastępca Burmistrza
 Daniel Fryc
- Sekretarz Gminy
 Bogumiła Wysocka
- Skarbnik Gminy
/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.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos opiekunce druŜyny Odysei Umysłu, która
w imieniu druŜyny i własnym podziękowała Radzie oraz Burmistrzowi za okazaną pomoc
i dofinansowanie wyjazdu druŜyny do USA. Dodała, iŜ druŜyna zajęła 14 miejsce w świecie na
59 druŜyn w Odysei Umysłu.
Podziękowanie wraz z płyta CD stanowi załącznik 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 16 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 protokołu nr XXVII/08 z sesji w dniu 3 czerwca 2008 r.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za I kwartał 2008 roku.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Ocena sytuacji mieszkaniowej na terenie gminy - budownictwo socjalne, komunalne,
rewitalizacja.
7. Przygotowanie i realizacja inwestycji na 2008 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budŜecie Gminy na 2008 rok - projekt
nr 255/08.
9. Interpelacje i zapytania,
10. Wolne wnioski.

11. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe do Biura Rady wpłynęły dwa wnioski
o uzupełnienie porządku obrad. o rozpatrzenie autopoprawki nr 1 do projektu uchwały w sprawie
zmian w budŜecie Gminy oraz o wprowadzenie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Gminy – uporządkowanie polityki w zakresie sprzedaŜy działek pod budownictwo
jednorodzinne.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz wyjaśnił, iŜ w Bogatyni jest bardzo duŜe zapotrzebowanie na
działki. Przypomniał, Ŝe kwestia zbrojenia działek naleŜy do zadań własnych Gminy, w związku
z tym w WPI muszą pojawić się odpowiednie zapisy.
Pismo – wniosek Burmistrza - BB.0065-15/927/08 z 24.06.2008 r. stanowi załącznik nr 5 do
protokołu sesji.
Pismo – wniosek Burmistrza - BB.0065-16/938/08 z 25.06.2008 r. stanowi załącznik nr 6 do
protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Paweł Szczotka zapytał radnych czy mają pytania.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie zmian
budŜetu Gminy na 2008 rok.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /16 głosów „za” – jednogłośnie/
przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 1.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXVIII/143/07 z dnia 29 listopada 2007
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2007-2014.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /15 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”, brak
głosów „przeciw”/ przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady zaproponował umieścić projekt uchwały w punkcie 8a.
Porządek po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXVII/08 z sesji w dniu 3 czerwca 2008 r.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za I kwartał 2008 roku.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Ocena sytuacji mieszkaniowej na terenie gminy - budownictwo socjalne, komunalne,
rewitalizacja.
7. Przygotowanie i realizacja inwestycji na 2008 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budŜecie Gminy na 2008 rok - projekt
nr 255/08 wraz z autopoprawką
8a. Podjęcie uchwały o zmianie do Uchwały Nr XXXVI/143/07 Rady Gminy i Miasta
Bogatynia z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Bogatynia na lata 2007 – 2014.
9. Interpelacje i zapytania,
10. Wolne wnioski.
11. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.

12. Zamknięcie obrad.
do punktu 3
Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVII/08 w dniu 3 czerwca 2008 r.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ protokół był udostępniony w Biurze
Rady.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /głosów„za” - 16/ - jednogłośnie, bez
uwag zatwierdziła protokół nr XXVII/08 z sesji w dniu 03 czerwca 2008 roku.
do punktu 4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za I kwartał 2008 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta poinformował, iŜ radni otrzymali sprawozdanie razem
z materiałami na sesję Rady.
Radni nie zgłosili pytań i uwag do sprawozdania.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /15 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”, brak głosów „przeciw”/ bez uwag przyjęła sprawozdanie z działalności
Burmistrza za I kwartał 2008 roku.
do punktu 5
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 6 i 7
Ocena sytuacji mieszkaniowej na terenie gminy - budownictwo socjalne,
komunalne, rewitalizacja.
Przygotowanie i realizacja inwestycji na 2008 rok.
Informacja o gospodarce mieszkaniowej gminy Bogatynia stanowi załącznik nr 8 do protokołu
sesji.
Prezentacja multimedialna:
- „Centrum Bogatyni” stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji
- „Bogatynia – oferta inwestycyjna” stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji
- „Realizacja zadań inwestycyjnych” stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji
- „Plan inwestycyjny Gminy Bogatynia” stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy Andrzejowi
Grzmielewiczowi który stwierdził, Ŝe najpierw warto zwrócić uwagę na to, co napotyka
trudności w realizacji. Trudnością jest fakt, Ŝe duŜe zadania wymagają bardzo szczegółowej
dokumentacji i innych prac, które powodują iŜ postępują one bardzo powoli. Mówiąc o duŜych
zadaniach dodał, Ŝe dwie trzecie zadania to przygotowanie, a jedna trzecia to realizacja.
Stwierdził, Ŝe zapisy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego są zrobione bardzo dobrze i ten plan
ma przede wszystkim charakter wieloaspektowy - zawiera politykę wodno – ściekową,
odbudowę zalewu, budowę obwodnicy, projekt Bogatynia on-line itd. Jeśli chodzi o inwestycje,
o których wiadomo, Ŝe szansa na ich dofinansowanie zewnętrzne jest bardzo duŜa, to wymienić
naleŜy rozbudowę stacji uzdatniania wody. Obecnie ta inwestycja się kończy i jest szansa, Ŝe na

koniec sierpnia stacja zacznie funkcjonować. Koszt zadania to kwota około 16.000.000,00 zł.
Tutaj potęŜnym partnerem Gminy jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Udało się teŜ
uzgodnić bardzo dobre warunki kredytu, który powoduje Ŝe Gmina nie ponosi duŜych
zobowiązań wobec swojego wierzyciela. Burmistrz dodał, Ŝe korzyści jakie przyniesie ta
inwestycja są niepodwaŜalne - poprawi się jakość wody w mieście i gminie.
Kolejna inwestycja to zakończona pewna część zadania w osiedlu Markocice. Została tam
uporządkowana polityka wodno - ściekowa, jest podpisana umowa na dotację w ramach
programu Interreg III A na kwotę 3.350.000,00 zł.
Kolejne zadanie to budowa linii przesyłowej wody pomiędzy Zatoniem a Sieniawką. Koszt
inwestycji to ok. 4.000.000,00 zł. Środki zewnętrzne pochodzić będą z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.
Następna sprawa to osiedle w Porajowie. Burmistrz przypomniał, iŜ często padają pytania dlaczego Gmina nie realizuje drugiego etapu inwestycji. Wyjaśnił, Ŝe ten program, który dotyczy
osiedla w Porajowie jako jedyny nie dopuszcza zwrotu środków w momencie, kiedy inwestycja
jest zakończona. Oznacza to, Ŝe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich moŜe być uruchomiony
dla Gminy Bogatynia tylko wtedy, kiedy inwestycja będzie w trakcie. Program jest opóźniony
i Gmina musi tak dostosować swoje działania, aby się w ten program „wstrzelić”. Z wstępnych
informacji wynika, Ŝe jesienią zaczną się prace i tak trzeba dostosować proces inwestycyjny, aby
„załapać” się na program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Jeśli chodzi o obwodnicę, to równieŜ jest duŜa szansa, Ŝeby skorzystać z programu RPO, dotacje
kształtują się na poziomie 50%.
Następna sprawa to odbudowa ul. Głównej i ul. Kościuszki. Tam trzeba zrobić wszystko,
poniewaŜ jakkolwiek na ul. Głównej w Markocicach pozostaje deszczówka i pozostaje
odtworzenie nawierzchni, to na ul. Kościuszki naleŜy wymienić wszystkie media. Jest to duŜy
projekt, zrobiona jest dokumentacja. Jest to projekt, który w swojej nazwie mówi o poprawie
dostępu komunikacyjnego wzdłuŜ Markocic do Czech, a więc ma szansę aby znaleźć się jako
projekt w ramach współpracy terytorialnej.
RównieŜ w bieŜącym roku Gmina będzie aplikować z Regionalnego Programu Inwestycyjnego
na dofinansowanie pracowni mechatronicznej w szkole w Trzcińcu. Poza tym Gmina kończy
wykonanie studium wykonalności on-line Bogatynia, czyli szerokopasmowego Internetu „Budowy społeczeństwa informatycznego”. To jest bardzo duŜy projekt, a wszystkie potrzebne
materiały /koncepcja, studium/ Gmina powinna przygotować z końcem tego roku, aby moŜna
było skutecznie wprowadzić ten program.
Kolejne, waŜne zadanie dla mieszkańców Bogatyni to remont Domu Ludowego w Markocicach.
Lustrzany projekt realizowany jest w Hradku. Burmistrz poinformował, Ŝe trzeba było to nazwać
„Centrum multimedialne Trójstyku” dlatego, Ŝe czasami ta nomenklatura musi być właściwa aby
skutecznie ubiegać się o środki.
Tak w skrócie wygląda kwestia aplikacji.
Następnie Burmistrz poinformował, Ŝe w przygotowaniu są zadania powaŜne pod względem
zaangaŜowania środków, logistycznym i społecznym. Trzy duŜe zadania są ze sobą bardzo
powiązane - obwodnica Bogatyni, wyodrębnienie części miasta - centrum, budowa dworca.
śadne z tych zadań nie moŜe być realizowane w sytuacji, jeŜeli którekolwiek zostanie pominięte.
Stwierdził, Ŝe do tych trzech zadań trzeba podejść równocześnie, bo inna droga spowodowałaby
róŜne komplikacje np. komunikacyjne.
Czwartym waŜnym zadaniem jest zalew w Bogatyni.
Następnie Burmistrz poprosił Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy
Zewnętrznych Marka Wołk – Lewandowicza o zaprezentowanie filmu o budowie drogi
Transgranicznej. W tym czasie poinformował, Ŝe jest członkiem komisji mieszanej, tj. polsko –
czesko – niemieckiej, której zadaniem jest bieŜące kontrolowanie postępów prac, a takŜe
wszelkie propozycje odnośnie tego zadania. Obecnie strona czeska i niemiecka wywiązały się
juŜ ze swoich zadań, natomiast cały problem jest w tym, kiedy inwestycja będzie moŜliwa po

stronie polskiej. Burmistrz wyjaśnił, Ŝe droga transgraniczna to nie jest cały projekt, to jest
jeszcze dodatkowa infrastruktura w postaci dróg dojazdowych. Stwierdził, Ŝe po stronie polskiej
nie widać postępu prac, nie widać teŜ spełnienia wszystkich norm natury formalnej, które są
potrzebne do tego, aby wszedł odpowiedni podmiot i zaczął pracę. Niestety na skutek bardzo
duŜego zainteresowania bardzo wielu podmiotów gospodarczych, które złoŜyły swoją ofertę co
do realizacji drogi transgranicznej pojawiło się duŜo protestów. Na dzień 20 maja planowano
otwarcie ofert, natomiast jest to przesuwane, poniewaŜ główny inwestor - Dolnośląska SłuŜba
Dróg i Kolei wydłuŜa te terminy. Jeśli chodzi o samą drogę to wersja optymistyczna jest taka, Ŝe
jesienią zostanie wyłoniony wykonawca. Do przetargu zgłosiły się powaŜne firmy polskie,
czeskie i niemieckie. Stwierdził, Ŝe nie jest tak iŜ Gmina nie stara się tych prac przyspieszać,
jednak często napotyka mur w postaci formalnych rzeczy, które muszą być po stronie polskiej
spełnione. Na skutek róŜnego rodzaju zdarzeń gospodarczych /np. inna była cena materiałów 10
lat temu, a inna jest obecnie/ nie ma precyzyjnych odpowiedzi jak ta inwestycja będzie
przebiegać. Pojawia się czasem informacja, Ŝe tych środków moŜe nie wystarczyć. Stwierdził, Ŝe
skala zadania, a przede wszystkim fakt, Ŝe sygnatariuszami porozumienia były rządy trzech
krajów gwarantuje, Ŝe na terenie gminy Bogatynia ta droga powstanie. W interesie Gminy leŜy
to, aby ta droga jak najszybciej powstała. Dodał, Ŝe powstanie drogi transgranicznej będzie
miało bardzo duŜe znaczenie dla kwestii związanych z aktywnością gospodarczą Gminy.
Kolejny temat, do którego odniósł się Burmistrz to centrum Bogatyni. Stwierdził, Ŝe
wyodrębnione centrum miasta moŜe spełniać róŜnorodne funkcje – handlowe, mieszkalne,
integracyjne, społeczne, a takŜe reprezentacyjne. NiemoŜliwe jest wyodrębnienie centrum miasta
bez przeniesienia dworca PKS i budowy obwodnicy. Są to warunki które naleŜy spełnić, aby to
zadanie weszło w fazę realizacji. Stwierdził, Ŝe ostatnie uroczystości – Karbonalia jednoznacznie
pokazały, Ŝe takie wyodrębnione centrum miasta jest potrzebne i jest to zgodne z wolą
mieszkańców. Planowane jest podzielenie centrum na dwie części – część przed Urzędem Miasta
i Gminy Bogatynia, gdzie będzie dopuszczony ograniczony ruch kołowy, pośrodku będzie duŜa
fontanna symbolizująca współpracę przygraniczną i ta część ma być połączona z parkiem. Druga
część to teren dworca i ul. Daszyńskiego i tam najbardziej korzystnym rozwiązaniem byłoby
całkowite wyłączenie tego miejsca z ruchu. Opracowanie projektu architektoniczno przestrzennego, który przede wszystkim będzie uwzględniał odpowiednią zabudowę,
nawiązującą do juŜ istniejącej, poniewaŜ fragment tego obszaru jest juŜ zabudowany i jest dobrą
wizytówką miasta. Jest wiele elementów wskazujących, Ŝe to miejsce wydaje się najbardziej
właściwe co nie oznacza, Ŝe naleŜy porzucić pomysł rekonstrukcji ulicy Waryńskiego, bo to
miejsce jest ciekawe pod względem historycznym i tutaj teŜ znajdzie się ciąg pieszo - jezdny
z ograniczonym ruchem.
Jeśli chodzi o centrum miasta to są trzy wstępne koncepcje. Jest pewna kolizja jeśli chodzi
o dojazd do sklepu Lidll, ale jedna z koncepcji doskonale ten problem rozwiązuje. Innym
problemem jest poszerzenie ul. Armii Czerwonej. Jest projekt, aby poszerzyć most gdzie byłby
ruch dwustronny. Rzeczą podstawową jest budowa obwodnicy od ul. Zgorzeleckiej do
Pocztowej. Dodał, Ŝe będzie to teren atrakcyjny pod względem komercji i moŜna liczyć na
znaczne wpływy do budŜetu Gminy. Trzeba mieć świadomość, Ŝe centrum jest przewidziane na
handel i usługi, więc naleŜy spodziewać się duŜego zainteresowania. To zadanie ma szanse być
zrealizowane przy udziale mniejszych niŜ zakładano środków z budŜetu Gminy czy dotacji
zewnętrznych.
Jeśli chodzi o dworzec PKS, to działka na której ma być umiejscowiony jest działką korzystną
pod względem moŜliwości architektoniczno – przestrzennych i pozwala na swobodne kreowanie
pewnych wizji i pomysłów. Koncepcja budowy dworca została zaakceptowana przez komisje
problemowe Rady co daje zielone światło do tego, aby Gmina mogła podjąć się realizacji
zadania. Koszt szacunkowy inwestycji to kwota 4.374.000,00 zł. Podpisana jest umowa na
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i prawdopodobnie 12 listopada br. będzie
termin pozwolenia na budowę obiektu. Jeśli zima będzie łagodna to być moŜe pewne prace

zostaną wykonane na przełomie roku. Burmistrz stwierdził, Ŝe koncepcja dworca nawiązuje do
architektury miasta pomimo Ŝe nie jest to typowy budynek łuŜycki. Zwrócił uwagę, Ŝe ciekawie
prezentuje się główny budynek dworca, gdzie centralnym miejscem jest hol w którym
pasaŜerowie będą mogli oczekiwać na autobus. Tam będą teŜ obiekty dodatkowe - kiosk, bar,
pomieszczenie kierowców.
Kolejne zadanie to wzgórze Obserwator i budowa miejsca rekreacyjnego. Z kosztorysu wynika,
Ŝe to zadanie wyniesie 1.340.000,00 zł., jest juŜ wykonywana dokumentacja zadania. W skład
obiektów wejdzie taras widokowy i obiekty dodatkowe: kamienna szachownica, grill, miejsce na
ognisko, ławy. Na tarasie przebywać będzie mogło jednocześnie 50 osób. Będzie teŜ
szczegółowa mapa informująca, co moŜna zobaczyć z tego miejsca.
Następny projekt, który jest obecnie w fazie przygotowań - Boisko „Program Orlik 2012
usytuowane w Zatoniu - jest wynikiem inicjatywy Ministra Sportu. Projekt jest podzielony na
trzy części jeśli chodzi o finansowanie, 33 % daje Gmina, 33% Skarb Państwa, a pozostałe 33%
to są róŜnego rodzaju programy pomocowe, które skomasowane w jedną całość mają pozwolić
na realizację zadania. Stwierdził, Ŝe w ramach tej inwestycji – bardzo w Zatoniu potrzebnej,
poniewaŜ tam jest bardzo duŜo do zrobienia – wybudowane będzie boisko do piłki noŜnej,
boisko do koszykówki /w nawierzchni syntetycznej/, zaplecze boisk, poza tym oświetlenie,
instalacja odgromowa, ogrodzenie, infrastruktura techniczna. Szacunkowa wartość tej inwestycji
to około 1.000.000,00 zł.
Następne zadanie to zalew Bogatyni. Burmistrz stwierdził, Ŝe stara się bardzo osobiście
i odpowiedzialnie traktować sprawę zalewu. Mieszkańcy pokładają duŜą nadzieję w tym, Ŝe
szybko uda się ten zalew rewitalizować i doprowadzić do stanu funkcjonalnego. Zaznaczył, Ŝe
oczekiwania są bardzo duŜe. Kilka informacji statystycznych na temat zalewu to: zalew mieści
się przy ul. Kąpielowej, działka nr 21, arkusz mapy 4, łączna powierzchnia 11 ha. Będzie kilka
wariantów jeśli chodzi o samą koncepcję zalewu. Burmistrz poinformował o najwaŜniejszych
obiektach i pracach, które naleŜy wykonać. Koncepcja będzie wykonywana równolegle
z dokumentacją. Powstał ogólny plan zagospodarowania terenu. Zaplanowany jest amfiteatr
mieszczący 800 osób, projektant przekazał róŜnorodne moŜliwości zagospodarowania.
W związku z tym, Ŝe tam jest problem ze słońcem, to miejsca siedzące umieszczone są pod
pewnym kątem. Jest teŜ propozycja, aby scena połączona była z pomostem, a część sceny
znajdowała się bezpośrednio na powierzchni wody. Zaplanowany jest plac wielofunkcyjny,
gdzie urządzić będzie moŜna festyn, biesiadę, przenośną scenę itp. Stwierdził, Ŝe zalew jest
obiektem, gdzie barier jest wiele i niełatwo będzie sobie z nimi poradzić. W inwestycjach
przyjęta została strategia, która dotyczy samej inwestycji niezwiązanej z tymi obiektami oraz
kwestia doprowadzenia do stanu uŜyteczności tych obiektów, które się tam znajdują, a więc
czyszczenie stawów i doprowadzenie ich do stanu spełniającego wymagane normy. Dodał, iŜ
jest taki program unijny zakładający, Ŝe jeśli sadzi się rzadkie okazy krzewów i kwiatów to
moŜna ubiegać się w tym zakresie o środki.
Następnie Burmistrz omówił zadanie kluczowe pod względem komunikacji - obwodnicę
Bogatyni. Obecnie kończy się I etap tj. od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztowej. Ma to być droga
typu G - szeroka droga ze ścieŜką pieszo - rowerową. Stwierdził, Ŝe zadanie pochłonie duŜo
pieniędzy, początkowo zakładano kwotę 12.000.000,00 zł. Obecnie wiadomo, Ŝe moŜe być
nawet 20.000.000,00 zł. Są równieŜ moŜliwości sfinansowania w części tego zadania ze środków
zewnętrznych. Trzeba mieć teŜ świadomość, iŜ ta droga jest bardzo potrzebna. Korzyści jakie
z tego wynikną to usprawnienie komunikacji tranzytowej, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez
zmniejszenie ilości wypadków drogowych, poprawa płynności ruchu drogowego, zwiększenie
przepustowości i skrócenie czasu przejazdu, uporządkowanie i usprawnienie komunikacji
miejskiej, rozwój terenów inwestycyjnych, m.in.: poprawa dostępności komunikacyjnej do
terenów Bogatyńsko - Zgorzeleckiego Parku. Ta część obwodnicy niesie dla Gminy duŜe
korzyści w postaci ciekawych miejsc na prowadzenie róŜnej działalności gospodarczej.
Niewątpliwie obwodnica spowoduje, Ŝe ruch kołowy w mieście się zmieni, nastąpi duŜe

zapotrzebowanie na usługi komercyjne, stacje paliw i tego typu działalności które przyniosą
korzyści dla budŜetu Gminy.
Kolejne zadanie to obwodnica południowa. Do tego zadania Gmina przymierza się ostroŜnie
poniewaŜ koszty są bardzo duŜe. Przygotowywana jest dokumentacja na to zadanie, być moŜe
uda się równieŜ jakieś środki pozyskać. JednakŜe dla Gminy najwaŜniejsza jest obwodnica
północna, która rozładuje ruch.
Burmistrz poinformował, Ŝe w następnej części sesji zastępca Burmistrza ds. Inwestycji zabierze
głos w sprawie gospodarki wodno - ściekowej. To potęŜne zadanie o wartości około
100.000.000,00 zł. jest największym projektem w Gminie Bogatynia, które musi być
realizowane. Jeśli chodzi o politykę wodno - ściekową to są dwie aglomeracje: aglomeracja
Bogatynia i aglomeracja Sieniawka. Problem jest z północną częścią Gminy i wymaga
odpowiedzialnego stanowiska.
Burmistrz omówił takŜe działania mające na celu pozyskiwanie inwestorów. W urzędzie
powstała publikacja, która pokazuje ofertę Gminy i to co Gmina moŜe zaproponować pod kątem
inwestycji. W publikacji opisano działki ze zdjęciami, działki są uzbrojone przygotowane pod
względem planu. Są to działki o charakterze albo komercyjnym, albo przemysłowym lub mają
funkcje mieszane. Są to miejsca, które moŜna od ręki zagospodarować.
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Paweł Szczotka ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady, stwierdził quorum - na sali znajdowało
się 15 radnych.
Głos zabrał Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski, który omówił realizację
zadań inwestycyjnych w zakresie remontów, usług, inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych.
Prezentacja „Realizacja zadań inwestycyjnych”.
Przedstawił równieŜ plan inwestycyjny Gminy Bogatynia, w tym: realizowaną w Gminie
politykę wodno – ściekową, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Markocicach
oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody. Omówił równieŜ projekty transgraniczne realizowane
w ramach programu operacyjnego współpracy terytorialnej Czechy – Polska, czyli poprawę
drogowej dostępności między miastami Hradek nad Nysą a Bogatynią – Hermanice oraz
odbudowę Domu Ludowego w Markocicach.
Prezentacja „Plan inwestycyjny Gminy Bogatynia”.
Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Rady Paweł Szczotka powiedział, Ŝe w porządku
obrad zaplanowana była równieŜ dyskusja na temat budownictwa komunalnego i socjalnego oraz
szeroko pojętej rewitalizacji, natomiast w prezentacjach ten temat został przedstawiony
szczątkowo. Radni otrzymali z materiałami sesyjnymi ocenę sytuacji mieszkaniowej
przygotowaną przez Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych, gdzie podano iŜ
„sytuacja mieszkaniowa jest bardzo trudna, na dzień dzisiejszy potrzebujemy około 300
mieszkań, a w ciągu roku pozyskujemy około 10 – 15 lokali. W związku z powyŜszym w celu
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych naleŜałoby wybudować około 200 lokali socjalnych
i około 100 samodzielnych lokali mieszkalnych.”
Przewodniczący poprosił o rozwinięcie tego tematu, jak wygląda przygotowanie tego typu
obiektów.
W tym temacie głos zabrał Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski mówiąc Ŝe
dokumentacja jest w przygotowywaniu, uzbrajane są działki. Obecnie nie moŜna zrealizować
większych prac, poniewaŜ to wszystko wymaga czasu. Jest złoŜony wniosek na dokumentację do
przetargu. Mieszkań nie da się wybudować w ciągu jednego roku, jest to proces co najmniej
dwuletni. Dodał, Ŝe przedstawiona informacja była pobieŜna poniewaŜ zakres prowadzonych

działań inwestycyjnych oraz bardzo duŜy budŜet powoduje to, iŜ gdybyśmy chcieli omówić
wszystkie zadania to tego czasu na sesji byłoby stanowczo za mało.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe budownictwo i rewitalizacja to był jeden z wiodących
tematów sesji, a niestety ta informacja była szczątkowa.
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski stwierdził, Ŝe informacja była
precyzyjna, konkrety zostały przedstawione. Jeśli chodzi o program rewitalizacji to on jeszcze
nie ruszył, więc uszczegóławianie go na tym etapie jest bezzasadne. Będzie odpowiedni moment
aby to przedstawić po tym, jak będą ogłoszone nabory do rewitalizacji.
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta zapytał czy radni mają pytania w tym temacie.
Nie zgłoszono.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu
sesji.
do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budŜecie Gminy na 2008 rok
- projekt nr 255/08 wraz z autopoprawką
Projekt nr 255/08 stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji.
Autopoprawka nr 1 /256/08/ stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji.
Zaproponowane zmiany w budŜecie oraz autopoprawkę omówiła Skarbnik Gminy Bogumiła
Wysocka.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie autopoprawkę do zmian
w budŜecie Gminy na 2008 rok.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /15 głosów „za” – jednogłośnie/
przyjęła autopoprawkę.
W związku z brakiem uwag i pytań przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budŜecie Gminy na 2008 rok wraz z autopoprawką.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXVIII/204/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008
rok podjęto jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji.
do punktu 8a
Podjęcie uchwały o zmianie do Uchwały Nr XXXVI/143/07 Rady Gminy i Miasta
Bogatynia z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Bogatynia na lata 2007 – 2014.
Projekt nr 255/08 stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji.
W związku z brakiem uwag i pytań przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, brak głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące”.
Uchwała Nr XXVIII/205/08 o zmianie do Uchwały Nr XXXVI/143/07 Rady Gminy i Miasta
Bogatynia z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Bogatynia na lata 2007 – 2014 podjęto większością głosów „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu sesji.

do pkt-u 9
Interpelacje i zapytania
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Piotrowi Nosalowi, który zapytał
czy wyłoniony jest wykonawca na utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta
i Gminy. A jeŜeli jest to czy moŜna przyspieszyć te prace, poniewaŜ wszystkie wioski są bardzo
zaniedbane.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz mówiąc, Ŝe problem
zgłoszony przez radnego jest w tym roku „piętą Achillesową” Gminy, a takŜe być moŜe
skutkiem ogromu zadań, które Gmina realizowała na początku bieŜącego roku. Za utrzymanie
zieleni odpowiedzialne jest Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania, a umowa ze spółką została
podpisana zbyt późno. Przygotowanie przetargu było skomplikowane, a wykonanie wszelkich
pomiarów wymagało czasu. Nie ma dnia Ŝeby nie było telefonów z terenu miasta i wsi w których
pojawia się sporo zarzutów i pytań dlaczego sytuacja tak wygląda. Burmistrz zapewnił iŜ Prezes
GPO zobowiązał się do końca przyszłego tygodnia załatwić sprawę na terenie miasta
uruchamiając wszystkie siły. Na terenie Urzędu odbywają się spotkania z GPO – ostatnie było w
poniedziałek na którym obecną sytuację dot. utrzymania zieli oceniono bardzo źle. Nie dotyczy
to wszystkich miejsc. Są równieŜ miejsca estetyczne i zadbane np. teren parku. W pozostałych
miejscach sytuacja zostanie opanowana w przeciągu trzech – czterech tygodni. Przypomniał teŜ,
Ŝe poza ogromem zadań, w mieście odbywała się duŜa impreza i wiele działań było jej
podporządkowanych. MoŜe dlatego teŜ kwestia bieŜącego utrzymania zieleni została lekko
zaniedbana. Stwierdził, Ŝe w przyszłym roku naleŜy do zadania podejść nieco inaczej i być moŜe
z uwagi na ogrom przedsięwzięcia naleŜy je podzielić. Burmistrz podziela stanowisko radnego,
poniewaŜ w niektórych miejscach Gminy dopuszczono do sytuacji wymagającej
natychmiastowego działania. Zaznaczył teŜ, iŜ GPO ma określoną liczbę ludzi i sprzętu, jednak
ta sytuacja powinna do miesiąca czasu zostać unormowana.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radny Piotr Nosal jest usatysfakcjonowany
wyjaśnieniami Burmistrza.
Radny Andrzej Lipko przedstawił wniosek przystosowania budynku po byłym WOP przy ul.
II Armii Wojska Polskiego na Ośrodek Pomocy Społecznej. Radny obserwując sytuacje w jakich
warunkach od wielu lat przyjmowani są mieszkańcy Gminy Bogatynia korzystający
z pomocy OPS oraz widząc potrzebę poprawy warunków pracy pracowników OPS zwrócił się
z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy o wykonanie remontu budynku WOP
i przystosowanie go na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Radny zaproponował aby do tego
budynku przenieść równieŜ Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mieszczący się obecnie przy ulicy Armii Czerwonej 15. Z powodu braku na terenie Bogatyni
miejsca związanego z pomocą samotnym matkom z dziećmi, które znajdują się w bardzo trudnej
sytuacji Ŝyciowej zwrócił się z prośbą, aby w budynku po byłym WOP moŜna było
przystosować dwa pokoje do zamieszkania (na czas określony) dla samotnych matek z dziećmi,
które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji Ŝyciowej.
Przeniesienie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych do wyremontowanego budynku w znacznym stopniu przyczyni się
do poprawy przyjmowania mieszkańców korzystających z pomocy oraz przyczyni się do
poprawy warunków pracy dla pracowników.
Następnie radny Andrzej Lipko złoŜył wniosek o wykonanie ciągu pieszego łączącego Park
Jana Pawła II do istniejących schodów przy ul. Chopina (tzw. pomnik). Radny w imieniu
mieszkańców zwrócił się o ujęcie w funduszu remontowym na rok 2009 w dziale 600, rozdział
60016 § 6050 tj. drogi publiczne i gminne kwoty pozwalającej wykonać ciąg pieszy łączący Park
Jana Pawła II do schodów przy ul. Chopina (tzw. pomnik). Wykonanie ciągu pieszego łączącego

Park Jana Pawła II z blokami przy ul. Chopina - zdaniem radnego - ładnie wkomponowałoby się
w miejscowy krajobraz oraz pozwoliłoby osobom starszym a takŜe osobom niepełnosprawnym
łatwiej poruszać się po w/w terenie.
Radny zwrócił się takŜe z wnioskiem do Burmistrza o budowę parku linowego na zalewie
- o ujęcie w funduszu remontowym na rok 2009 budowy parku linowego na zalewie. Park
linowy jest to specjalnie przygotowany teren dla zabaw z uŜyciem lin, kładek, zjazdów
ukośnych, przejść po wiszących kładkach, belkach, a nawet skokach na linie typu tarzan. Bawić
się w nim mogą ludzie bez Ŝadnego doświadczenia w tym kierunku zarówno dzieci, młodzieŜ jak
i ludzie starsi. Zabawa taka zapewnia niezapomniane wraŜenia, adrenalinę i wysiłek na świeŜym
powietrzu. Budowa parku linowego na zalewie umoŜliwi wszystkim mieszkańcom Bogatyni zaczynając od małych dzieci, a kończąc na ludziach starszych - spędzić czas wolny aktywnie na
świeŜym powietrzu.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz który
stwierdził, Ŝe radny poruszył kilka waŜnych problemów. Powiedział, Ŝe tak jak średnio wygląda
utrzymanie zieleni, tak bardzo dobrze wygląda sprawa inwestycji, które realizuje GPO w ramach
róŜnych swoich programów. Jednym z nich jest odbudowa, modernizacja czy rekonstrukcja
placów zabaw i tutaj jest bardzo wiele pomysłów. Okazuje się Ŝe plac zabaw to nie musi być
standard /huśtawka, piaskownica itp./, ale za porównywalne pieniądze moŜna zamontować
urządzenia które są estetyczne, atrakcyjne i przynoszą duŜo radości dzieciom. Dodał, Ŝe pomysł
radnego komponuje się jeśli chodzi o place zabaw i obecnie nie chce odpowiadać czy tego typu
inwestycja /niezbyt kosztowna w porównaniu z ogromem prac, który realizują/ byłaby zasadna,
Ŝeby lokować ją na terenie zalewu czy moŜe lepiej w innej części Gminy. Dodał Ŝe pomysł jest
cenny - to duŜa atrakcja i na terenie byłego województwa jeleniogórskiego Bogatynia byłaby
jedną z niewielu Gmin, która taki park mogłaby uruchomić. Burmistrz zapewnił, Ŝe ten temat
będzie poruszany na spotkaniach inwestycyjnych.
Jeśli chodzi o budynek po StraŜy Granicznej to ze smutkiem trzeba stwierdzić, Ŝe kolejne
obiekty znikają z mapy Bogatyni. Przypomniał Ŝe na jednej z poprzednich sesji wyraził opinię,
iŜ trzeba chronić to co przedstawia jakąś wartość kulturową, historyczną. Pojawiają się sugestie
iŜ trzeba zburzyć ten budynek, aby wykorzystać cały plac. Stwierdził, Ŝe nie zgadza się z takimi
wypowiedziami, poniewaŜ jest to obiekt, który po renowacji moŜe być ciekawą wizytówką
miasta. To o czym mówił radny Andrzej Lipko doskonale komponuje się z tym, jakie zadania ma
w swoim zakresie OPS oraz te instytucje, których działalność jest pokrewna. Stwierdził, Ŝe
pomysł jest bardzo dobry. Trzeba spróbować przymierzyć się do zadania, aby na sesji
poinformować Radę jaki byłby przewidywalny koszt wykonania przedsięwzięcia. A trzeba
dodać, Ŝe obecnie OPS płaci spore środki na wynajem pomieszczeń w PEC- u. JeŜeli więc
chodzi o argumentację, to takich powodów jest wiele. OPS jako instytucja powinien mieć
wyodrębnione miejsce, budynek z miejscem zieleni. UwaŜa wniosek za bardzo zasadny i dołoŜy
starań, aby moŜna było przedstawić Radzie wstępną kalkulację, moŜliwości finansowania itd.
W sprawie pomieszczeń dla matki z dzieckiem przypomniał, Ŝe nie jest to zadanie Gminy,
patronem tego według ustawy jest Państwowe Centrum Pomocy Rodzinie. Często jest tak Ŝe
potrzeby mieszkańców są takie, iŜ trzeba interweniować natychmiast bo zdarzają się tragedie
rodzinne. UwaŜa Ŝe Gmina powinna takie pomieszczenia wygospodarować, poniewaŜ są
niezbędne. Tak więc w projekcie, o którym mówił radny powinny być te trzy elementy
uwzględnione.
Natomiast w sprawie ciągu pieszego to zadanie to będzie w tym roku realizować GPO. To jest
przy ul. Kusocińskiego – inwestycja bezwzględnie potrzebna, niezbyt kosztowna.
Przewodniczący Rady zapytał czy radny Andrzej Lipko jest usatysfakcjonowany odpowiedzią.
Radny potwierdził Ŝe tak.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Patrykowi Stefaniakowi który zwrócił się
z prośbą do Zastępcy Burmistrza ds. Inwestycji Dominika Matelskiego o sprawdzenie wykazu
działek, które zostały ujęte do wykaszania poniewaŜ w Porajowie dwie duŜe działki zostały
pominięte. Stwierdził, Ŝe równieŜ działka przy budynku ul. Wyczółkowskiego od 14 do 20 nie
jest ujęta.
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Piotrowi Woeltzowi który złoŜył interpelację
w sprawie uzupełnienia masy asfaltowej na ul. Kąpielowej. Jest tam niebezpieczna wyrwa, która
jest sukcesywnie podsypywana tłuczniem.
Radny powrócił do składanej wcześniej interpelacji w sprawie remontu ul. Zygmuntowskiej
i Pastwiskowej. Były ostatnio dwie ulewy i tam stoi woda. Radny zapytał czy ta inwestycja jest
na etapie kosztorysowania czy przetargu.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz informując Ŝe
w sprawie niebezpiecznej wyrwy odpowiedź przygotuje Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji.
Jeśli chodzi o ul. Zygmuntowską /odcinek przy rzece/ to w roku bieŜącym GPO będzie
prowadziło tam prace w ramach remontów cząstkowych. Z ul. Pastwiskową jest problem - tam
nie wszystkie media zostały wymienione i po rozmowie z prezesem BWiO wiadomo, Ŝe trzeba
tam jeszcze pewne prace wykonać.
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos wiceprzewodniczącej Rady ElŜbiecie
Niczyporuk która zapytała na jakim etapie znajduje się realizacja zadania pn. wykonanie
dokumentacji przebudowy nawierzchni dróg w obrębie ulic: Okrzei, 22-go Lipca wraz
z uporządkowaniem uzbrojenia podziemia i oświetleniem. Zadanie to zostało ujęte
w autopoprawce nr 3 do projektu budŜetu Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2008 z dnia
25.01.2008 roku.
Przewodniczący oddał głos Zastępcy Burmistrza ds. Inwestycji Dominikowi Matelskiemu,
który poinformował, Ŝe zadanie to zostało przygotowane do przetargu.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy radni mają uwagi w tym punkcie.
Nie zgłoszono.
do punktu 10
Wolne wnioski
W tym punkcie głos zabrał Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski który
podziękował panu Markowi Lewanowiczowi i Janowi Michalskiemu za wkład w przygotowanie
materiałów inwestycyjnych na sesję. Dodał Ŝe była to praca nie tylko Wydziału Inwestycji, ale
równieŜ wszystkich Burmistrzów oraz naczelników.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał czy radni mają uwagi w tym punkcie.
Nie zgłoszono.
do punktu 11
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, Ŝe wpłynęły do Burmistrza Miasta
i Gminy oraz do Przewodniczącego Rady podziękowania od mieszkańców ul. Ludowej za
zrozumienie i szybką reakcję na ich problemy związane z dziurawą nawierzchnią ulic.
Pismo – podziękowanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji.
Poinformował równieŜ, Ŝe wpłynęło pismo z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego dotyczące środków w ramach Dolnośląskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego przeznaczonych na infrastrukturę drogową. Radni tego Klubu proszą
o poparcie inicjatywy - apelu do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zwiększenie nakładów
na inwestycje drogowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewodniczący
dodał, Ŝe oczekuje na inicjatywę radnych dotyczącą tego apelu.
Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu sesji.
W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił równieŜ informację na temat terminowości
udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Informacja dot. terminowości udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz
spraw zgłoszonych w ramach dyŜurów radnych i załatwionych terminowo stanowi załącznik
nr 21 do protokołu sesji.
W związku z tym, Ŝe część wniosków, interpelacji i zapytań zostało juŜ zrealizowanych
Przewodniczący poprosił o udzielanie pisemnych odpowiedzi równieŜ po zrealizowaniu zadania.
W tym temacie głos zabrał Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski który
powiedział, Ŝe pracy jest bardzo duŜo, pism tygodniowo jest równieŜ bardzo wiele, zadania są
realizowane, więc prosi o rozsądek i konkretne wnioski.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przypomniał, Ŝe w urzędzie jest wdroŜony system
jakości ISO, który wymaga udzielania odpowiedzi na wszelkie wnioski, interpelacje i zapytania
radnych.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz zapewnił, iŜ po zrealizowaniu
zadania radnym będą udzielane informacje.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał informację na temat spraw realizowanych w ramach
dyŜurów radnych.
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski odniósł się do sprawy utwardzenia
tłuczniem nierówności na ulicy Puszkina informując iŜ tam w obrębie dwóch ulic budowane są
nowe domy /ostatnio Gmina sprzedała kolejnych sześć działek/ i przynajmniej dwa razy
w tygodniu przejeŜdŜa tam sprzęt cięŜki. W roku bieŜącym droga była juŜ tam przynajmniej dwa
razy utwardzana. Dodał, Ŝe obecnie jest opracowywana dokumentacja projektowa i w przyszłym
roku to osiedle będzie remontowane.
do punktu 12
Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka stwierdził, iŜ porządek obrad został wyczerpany,
w związku z powyŜszym zamknął obrady dziękując wszystkim za przybycie.
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